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Schriftlicht
Pieter Niemeijer

Zijn woede een oogwenk,
zijn liefde een leven lang

David danst voor de ark, Peter Eben

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, …
(Psalm 30:6a)
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang’,
zingt David in vers 6. Is dat een algemene uitspraak over de
HERE? Eén die de ernst van Gods woede relativeert en zegt
dat Gods toorn altijd wel weer overgaat en dat Gods liefde
altijd overwint?
Zodat uiteindelijk iedereen gerust kan
zijn? Het waait vanzelf wel weer over?
Is het een uitspraak die uiteindelijk
een eeuwige straf van God onmogelijk
maakt?

Welke tempelwijding?
De psalm heeft blijkens het opschrift
een concrete achtergrond. Volgens de
Nieuwe Bijbelvertaling: de inwijding
van de tempel. Welke tempel is dat? De
tempel die Salomo bouwde? De tempel

die Zerubbabel bouwde na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap?
De tempel die de Makkabeeën weer in
gebruik namen na de verontreiniging
door de Syrische koning Antiochus
Epifanes? Al die tempelwijdingen zijn
van later datum dan Psalm 30. Daar
kon David, die volgens het opschrift
de dichter van deze psalm is, nog niet
van zingen. Het Hebreeuwse woord
dat voor ‘tempel’ gebruikt wordt, is
ook niet het gebruikelijke woord voor
tempel. Het ziet op iets eenvoudigers. Ik

kies ervoor dat het hier gaat om de tent
die David op de Davidsburcht voor de
ark van de HERE heeft opgericht (2 Sam.
6:17; vgl. ook hoe Ps. 132 zingt over de
rustplaats die David zocht voor de ark
en over de woning van de Machtige van
Jakob). Psalm 30 moeten we dan lezen
tegen de achtergrond van het transport
van de ark naar deze tent. Het verslag
daarvan vinden we in 2 Samuël 6.

Onheilig gedoe
De boeken Samuël vertellen van heel
wat onwaardige omgang met de ark
door Israël. Het is allemaal begonnen
met de priesters Chofni en Pinechas,
die de ark als een soort mascotte meenamen in de strijd tegen de Filistijnen.
Dat was op een drama uitgelopen.
De ark was door de Filistijnen buitgemaakt. Die hadden geprobeerd de ark
voor hun eigen doelen te gebruiken,
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maar de HERE had ze gekleineerd. Na
een turbulent verblijf in Filistea is de
ark van de HERE weer terug in Israël.
Maar ook de Israëlieten gaan weinig
respectvol met de ark om. Er vallen
tientallen slachtoffers. Het draait erop
uit dat de ark wordt ondergebracht op
een tijdelijke locatie: het huis van Abinadab in Baäla. Daar staat hij een poos.
Hij lijkt vergeten.
Nadat David zich een positie in Jeruzalem verworven heeft, wil hij dat
de ark op de Davidsburcht een plaats
krijgt. Voor het vervoer van de ark had
de HERE in de wet van Mozes voorschriften gegeven: hij moest gedragen
worden door Levieten. David trekt zich
daar niets van aan. Hij heeft andere
plannen. Na de overwinningen die in
2 Samuël 5 zijn beschreven, roept David ‘weer’ zijn militairen op. Voor een
nieuwe zegetocht. Hij organiseert een
optocht vol militair vertoon. Dertigduizend weerbare mannen vergezellen de
ark, marsmuziek luistert het gebeuren
op. Op een nieuwe wagen wordt de ark
meegevoerd, geëscorteerd door Uzza
en Achio (er wordt niet gezegd dat het
priesters of Levieten waren). David,
de man die zijn eerste grote triomfen
gevierd heeft, bindt nu de ark van de
HERE aan zijn zegekar. Wat zal hij gepronkt hebben!

voor heel het volk en voor hemzelf bestemd was. Als hij tot zichzelf gekomen
is, legt hij het straffend optreden van
de HERE vast in de naam van de plek:
Peres-Uzza, de slag van Uzza. Deze les
mag het volk niet vergeten.
David ziet ervan af de ark naar Jeruzalem te brengen. Opnieuw krijgt de
ark een tijdelijk onderkomen: het huis
van Obed-Edom. Als David hoort dat
de HERE het huis van Obed-Edom zegent en de kou dus uit de lucht lijkt,
organiseert hij een nieuw transport
van de ark. Maar nu op een heel andere
manier. Nu niet meer met militair vertoon. Alles staat nu in het teken van
de priesterdienst. Om de paar stappen
wordt een offer gebracht, de priesterlijke ramshoorn wordt geblazen en de
koning zelf danst voor de ark uit in een
priesterhemd. Het wordt een groot
feest dat draait om offers en om Gods
zegen. De ark krijgt een plaats waar hij
jaren en jaren zal blijven.

Van klacht naar dans

Bij dit gebeuren hoort Psalm 30. David
ziet terug op zijn redding door de HERE.
De HERE had hem uit het dodenrijk
omhooggetrokken. Davids klacht was
veranderd in een dans.
David herinnert aan zijn overmoed. Hij
was trots geworden door zijn vele overOp een gegeven moment begint de ark
winningen. En hij zou nu de ark ook in
echter te schuiven. Hij dreigt van de
triomf opvoeren. Symbool van zijn onwagen te vallen. Een van de begeleiders wankelbare positie.
van de ark schiet toe en houdt de ark
Maar de HERE had hem laten merken
tegen. Het is de zoveelste ontheiliging
hoe de verhoudingen echt lagen. David
van de ark, en de maat is nu vol. De
hoefde niet de HERE een mooie plek te
HERE slaat vernietigend toe. Uzza, de
geven, David dankte zijn positie aan
begeleider die handede liefde van de HERE.
lend optrad, wordt ter
Zodra de HERE ook
Gods toorn tegen
plekke door de HERE
maar even zijn gelaat
alle gehannes
gedood. Uzza wordt
verborg, was het met
gedood, maar de straf
David gebeurd. Om het
treft hem als exponent van het volk.
in de taal van 2 Samuël 7 te zeggen:
Het is Gods toorn tegen alle gehannes,
niet David moest voor de HERE een huis
die zich op Uzza ontlaadt.
(de tempel) bouwen, de HERE zou hem
De dood van Uzza wekt de woede van
een huis (een dynastie) geven.
David op. Hij werd kwaad, zegt de NBV
terecht. Daarna wordt hij bang. David
David had bovendien heel goed bebegrijpt dat de HERE zich hier maar niet grepen dat met Uzza ook hij in het
tegen Uzza keert, maar tegen het hele
dodenrijk had moeten afdalen. Hij
volk en ook tegen hem, David. David is
was er doodziek van geworden. Eerst
er doodziek van. Hij realiseert zich dat
ontlaadde zich dat in kwaadheid. Toen
de dodelijke klap voor Uzza eigenlijk
werd hij doodsbang. Hij had gesmeekt
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dan ook opvatten als een relativering
omschrijving van Gods wezen?
van de ernst van Gods straf. Die is meNaar mijn overtuiging is het geen reacnens, en dodelijk. Hoor David eronder
tie op hoe God is, maar de reactie van
kermen! Hij is er doodziek van.
David op een heel concreet gebeuren,
op wat God gedaan heeft: Gods woede
Maar Gods woede was bij David gelukdie zich ontladen heeft in de dood van
kig maar tijdelijk. Die is overgegaan.
Uzza en die gericht was op David en
De HERE herstelde de verhoudingen en
heel het volk, en de vreugde die daarna
bracht David tot inkeer. En wat David
kwam toen David geleerd had wie hij
toen mocht ervaren, was vele keren
zelf was en wie de HERE was. Niet DaEn de HERE heeft gehoord. God heeft
meer dan het onheil dat hem had gevid zou de HERE en zijn ark wel eens
David genezen. Hij heeft Davids vijand
troffen. Gods woede duurde een oogeen mooie tocht en een mooie plek
geen reden tot hoon gegeven. Hij heeft
wenk, zijn liefde een leven lang.
aanbieden, David ontleende zijn macht
David als het ware uit het dodenrijk
aan de HERE. De machomhooggetrokken. Het
tige berg die hij was (vs.
rouwkleed heeft Hij laten
Davids Zoon en Heer
Hij huppelt
8), was niet zijn geschenk
plaatsmaken voor een
voor de ark uit
aan God, het was Gods
mantel van vreugde. NaWij kennen de grote Zoon van David.
liefde voor hem.
dat David bij de dood van
Hij vergat de wil van zijn Vader geen
Gods woede is een huiveringwekkende
Uzza huilend de nacht was ingegaan,
moment. Hij kwam op voor de heiligrealiteit. Hij giet die uit over wie met
was na drie maanden verblijf van de
heid van Gods huis en dienst. Heel zijn
zijn heiligheid spot. Wie de ark of de
ark in het huis van Obed-Edom een
leven was gericht op het verheerlijdienst van God voor eigen glorie genieuwe morgen aangebroken. En hij
ken van de Vader die Hem gezonden
bruikt, kan nog zo veel
roept nu iedereen die de HERE trouw
had. Hij onderging een
fraais en indrukwekkends
is, op voor de HERE te zingen en zijn
zwaarder straf dan Uzza
Mokerslag
heilige naam te loven. David zelf zal het aan de dag leggen, de
en David: de hel. Onvervoor David
HERE moet er niets van
voorbeeld geven. Hij huppelt voor de
diend, omdat Hij zelf
hebben. De mens die
ark uit. En hij zingt: Mijn ziel zal voor
geen zonde had gedaan.
zijn positie voor God vergeet en de
God zingen en niet zwijgen, HEER, mijn
Hij droeg zijn straf voor ons. Hij schiep
verhoudingen tussen God en mens om- voor ons de mogelijkheid om telkens
God, U wil ik eeuwig loven.
keert, wekt zijn toorn op. Die verdient
weer terug te keren tot de HERE, ook
de dood. Wat was het een mokerslag
als we ons zijn straf op de hals gehaald
Niet algemeen, heel concreet
voor David. Niemand moet ‘zijn woede
hebben.
duurt een oogDavids Zoon en Heer verwierf een
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn
wenk’
heerlijkheid voor ons, die alle lijden en
liefde een leven lang. Is dat
tijdelijke straffen die wij hier moeten
een algemene, overal
ondergaan, verre overtreft. Inderdaad,
toepasbare uitin Christus kun je zingen: de HEER
spraak?, vroeheeft mij wel zwaar geslagen, maar
gen we ons
niet verlaten in mijn nood, en zijn
af. Is het
genadig welbehagen gaf mij
een
niet over aan de dood. Hem
mogen we kennen als de opstanding en het leven.
Wie naar Christus kijkt, naar
zijn levensdienst, naar zijn
lijden en sterven, naar de
vrucht ervan voor ons – die
zal Psalm 30 met des te
meer overtuiging zingen:
‘Hoog wil ik u prijzen, HEER,
want u hebt mij gered. Mijn
ziel zal voor u zingen en niet
zwijgen. HEER, mijn God, u wil ik
eeuwig loven.’
om genade. Hij had zich beroepen op
Gods naam. Wat baat het U als ik sterf,
had hij tegen de HERE gezegd, als ik
afdaal in het graf? Daarvoor hebt U mij
toch niet geschapen? U wilt toch lof
ontvangen van ons, mensen, levenden
hier op aarde? Wie zal U dan loven en
het voor U opnemen?
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Apart belijdenis doen
Fonteinkerk,
Zwolle-West

Kroniek
Kees van Dijk

Ze kijken samen in de camera als de ideale schoonzonen.
Uitgedost op hun paasbest. Allemaal jonge mannen van de
kerk in Zwolle-West. Ze willen belijdenis van het geloof doen.
Mooi bericht.

Andere beleving

Maar met de gemeente hebben ze niet
zo veel.
Dominee Hans Slotman licht toe: ‘Deze
jongens ervaren de gemeente anders
dan de meeste vrijgemaakten van huis
uit gewend zijn. Ze staan veel losser tegenover de kerk. Ze kijken eerder functioneel naar een gemeente dan dat ze
er lief en leed delen.’
Let wel, dit zijn in meerderheid geen
nieuwe gelovigen, het zijn jongeren
die in de GKv zijn opgegroeid. Maar
blijkbaar is er afstand gegroeid tot het
instituut van de kerk.
Het past voor hun gevoel niet bij hen
om in de gezamenlijke eredienst belijdenis te doen. En je krijgt uit het stuk
in de krant ook niet de indruk dat ze
vaak in de erediensten aanwezig zijn.
Ze beleven hun lid van Christus zijn
meer in de huiskamergroep en op andere manieren. De kleine groep is voor
hen de plek om hun geloof handen en
voeten te geven.

Volgens het nieuwsbericht is het een
hechte groep jongeren die elkaar al
vanaf de schoolbanken kennen. Al vijf
jaar vormen ze een huiskamergroep.

Er zit iets heel moois in deze benadering: in die kleine groep hebben
ze meer gevonden dan een gezellige
vriendengroep. Het is een samenzijn

Gelukkig, ze zijn er weer: jonge mensen
die de Here Jezus willen volgen. Die de
Here God en zijn Woord gezag over hun
leven geven. Omdat ze hebben leren inzien dat dat het ware geluk brengt.
Wat mij betreft: meer dan terecht dat
zoiets prominent in de krant komt.
Want het is een wonder van God als er
weer een nieuwe generatie gelovigen
opstaat, die in een nieuwe tijd de Here
wil dienen.
Maar dat ze de krant haalden, was niet
omdat ze belijdenis van het geloof wilden doen. Dat is meestal niet bijzonder
genoeg om aandacht te trekken in de
krant. Het bijzondere zat hem erin dat
ze belijdenis hopen te doen ergens in
de tuin van een gemeentelid. En op
datzelfde moment is de gemeente
samen in de kerk. Maar daar zijn deze
jonge leden dan niet (zie ND, 27 aug. jl.).

geworden waarin ze de Here beter hebben leren kennen. Onderling is er een
band gegroeid die de naam ‘broer’ voor
je vriend echt rechtvaardigt. Daarin
zijn dergelijke jongeren een voorbeeld
voor gelovigen die de term ‘broeder’ of
‘zuster’ eerder gebruiken om afstand
te houden dan om nabijheid aan te
geven. De jongelui hebben goed begrepen dat kerk-zijn niet samenvalt met
’s zondags bij elkaar in één gebouw zitten en hetzelfde lied zingen. Het woord
‘gemeente’ leert ons grotere verwachtingen en idealen te koesteren. Van elkaar kennen en steunen, van praktisch
helpen en op elkaar terugvallen. In hun
huiskamergroep ervaren ze dat.

Vragen
En toch zitten er vragen aan vast.
Want kan die groep de plaats van de
gemeente wel innemen? Is er in die
groep sprake van woordverkondiging
en sacramentsbediening? Dat is toch
iets dat we in de vergadering van het
geheel van de gemeente doen: daar
wordt gepreekt, daar zijn de gezamenlijke schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Daar wordt de doop bediend
en het heilig avondmaal gevierd. Dat is
toch iets van de gemeente? En hoe zit
het met de hulp en steun aan de leden
van de gemeente te Zwolle die niet tot
deze huiskamergroep behoren? Voelen

233

Jaargang 23 no 9 september 2016

deze jongeren zich daar ook toe geroepen en uitgedaagd? (Verg. ook Jan Blok,
‘Avondmaal vieren buiten de erediensten om?’, Nader Bekeken, mei 2016.)
De huiskamergroep is iets prachtigs in
het leven van deze jongeren. Een plek
om het gemeente-zijn te beleven. En
daar moet je niet zonder meer vraagtekens bij zetten. Je kunt er veel met
elkaar delen.
Maar de vragen blijven opborrelen: kun
je er ook het geloof overdragen? Komen
er generaties in beeld? Het lijkt eerder
dat deze huiskamergroep een interimperiode in hun levens is: eenmaal
zullen ze zich settelen. En een van hen
zegt het: dat zal zijn in een kerk die bij
hen past…

blijft wat onduidelijk wat de gemeente
voor hen betekent. Jongeren zijn vaak
in verschillende kerken thuis: de kerk
van ouders, van studie- en woonplaats,
de kerk van vriendin of vriend. Zo zijn
jongeren nogal eens kerkelijk dakloos.
En dan is het moeilijk je loyaliteit bij
een concrete gemeente te leggen. Als ik
belijdenis doe, waar dan?
Ik vraag me ook af: hoe voelt deze belijdenisdienst voor de broeders en zusters
in de Fonteinkerk in Zwolle-West? Jongeren doen belijdenis. Het wordt in de
gemeente dankbaar gememoreerd. De
foto uit de krant komt vast ook op de
beamer. De Here wordt gedankt. Maar
de belijdenis-

Die groep
Die groep is bij alle mooie dingen die
erover te zeggen zijn, eenzijdig samengesteld. Het zijn allemaal twintigers,
die je op de foto aankijken. Er zitten
geen dames bij (dat kan toeval zijn).
Er zijn geen grijze koppen, geen vijftigers, geen echte senioren. Geen doorsnee ‘gemeente van Christus’.
Dat is op zichzelf niet erg. Veel
mensen bevinden zich in een gemeente waarin bijvoorbeeld de
jongeren ontbreken. Of juist in
een plaats waar veel jongeren in de kerk aanwezig zijn
en amper ouderen. Zo kan
het gaan in een gemeente.
Maar hier is dat anders. Want
de gemeente is er wel. Er is een gemeente van 1850 (!) leden. De helft
ervan is onder de 25 jaar. En je mag er
bij ds. Hans Slotman van uitgaan dat
het dus geen ingedutte club is, daar in
de Fontein.
Je zult in een uitstervend plattelands
plaatsje wonen, of je bent met zijn
tweeën ‘de jeugd van de kerk’. En dan
lees je van deze gemeente in Zwolle.
Wat zou dat geweldig zijn, als je zo’n
grote gemeente om je heen had…

En de gemeente dan?
Deze Zwolse jongeren beleven hun
kerk-zijn in de kleine groep. Maar het

vormen niet de indruk geven dat de
jongelui zich invoegen in de bestaande
gemeente. Hun eigenheid krijgt alle
nadruk, niet hun loyaal zich geven.
Toen de Zwolse jongeren belijdenis deden, beloofden ze toen ook: ‘… dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw
met haar naar het woord te luisteren
en het avondmaal te gebruiken?’ Ik
begrijp dat ze de gewoonte van de
geregelde kerkgang niet kennen of die
verdeeld over verschillende gemeenten
beleven.
Ds. Slotman licht toe: ‘We leven in
het tijdperk van authenticiteit. Het
individu staat steeds meer voorop.
Hij zoekt wat bij hem past. Ik denk
dat wij als kerken niet aan deze
culturele verandering kunnen
voorbijgaan.’

Duiventil

In en uit vliegen
dienst is ergens anders. Want de jongelui hebben niet zo veel met ons…

Eerder schreef hij een
artikel in het ambtsdragersblad Dienst
(zomer 2016, jrg. 64,
nr. 2), waarin hij aantekende dat jongeren geen
kerk in het verenigingsmodel
geboden kan worden. Een solide
kerk waar je al dan niet lid van
bent, met rechten en plichten. Dat
heeft zijn tijd en daarmee zijn aantrekkelijkheid verloren.
Hij wil de jongeren meer een ‘vloeibare’
kerk bieden. Hij vergelijkt het met een
opgroeiend gezin: het ouderlijk huis
wordt een duiventil, waar de kinderen
in en uit kunnen vliegen. Ze komen
terug om hun successen en hun blunders, hun blijdschap en verdriet in te
brengen. Maar ze gaan er ook telkens
weer vandoor. Je bent welkom, maar je
krijgt ook ruimte om weer weg te gaan.

We moeten dit trouwens niet overdrijven. Het gebeurt ook vaak dat in
gemeenten waar jongelui in de kring
van de gemeente in de eredienst beWat Slotman hier opschrijft over hoe
lijdenis doen, toch de indruk ontstaat:
zo’n gezin eruitziet, is voor mij maar al
het is hun feestje… Vieren we dat ze bij
te zeer de beleefde werde Here en bij ons, zijn gekelijkheid in ons eigen
meente, willen horen? Of
Het is hun
huis. Maar klopt het als
vieren we vooral hun gefeestje
beeld van de kerk? Het
lovigheid, in hun vormen,
gaat Slotman om het
met liederen die hen aanhuis waar je in en uit kunt vliegen. Een
spreken? Ik ervaar toenemend druk om
huis is maar een gebouw van hout en
de wensen van de jongelui voorrang te
geven. Met als gevolg dat de liturgische steen.
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Maar het is toch niet het gezinsverband, waar je in en uit vliegt? Daar
hoor je blijvend bij. Je bent kind van je
ouders, broer of zus van de anderen. En
je hebt niet de vrijheid om te zeggen
dat je met de anderen niets hebt.
Er kleven misschien wel nadelen aan
het concept van een kerk die eruitziet
als een vereniging waar je met rechten
en plichten lid van bent. Het past niet
meer bij hoe we zelf ons leven willen
vormgeven. Maar kan het misschien
niet zo zijn, dat we dus dat levensgevoel van vandaag onder kritiek moeten
stellen? Is dat dan de manier waarop
je aan de culturele veranderingen niet
kunt voorbijgaan: je ertegen verzetten
en niet meebewegen…?
Er kunnen bezwaren zijn tegen wat
Slotman de ‘verenigingskerk’ noemt,
met vastgelegde rechten en plichten. Je
kunt dat echter niet losser maken door
het beeld van het gezin erbij te betrekken. Want als er iets is dat je overkomt,
dan is het je familie. Daar hoor je bij.
Daar heb je zelf niet voor gekozen. De

kerk is iets dat bij uitstek groter is dan
daarom met vallen en opstaan kiezen
wijzelf en onze zelfgevormde groepen.
voor elkaar. Die de kenmerken van een
Dat begint al in het
volk willen dragen, met
gezin waarin je wordt
alle ruimte die je elkaar
Met vallen en opstaan
geboren. Daar heb je
biedt, met de boodkiezen voor elkaar
veelal ook de Here leschap die je aan elkaar
ren kennen. Je ouders
hebt, de vreugde en de
hebben je laten dopen. De kerk is meer
vragen die je met elkaar deelt.
gekozen zijn dan kiezen.
Jongelui, breng alsjeblieft het mooie
van de huiskamergroep meer naar de
Nog veel gaver
kerk. We kunnen jullie niet missen.
De Zwolse jongelui hebben mooie dinHeus, de kerk is veel gaver met elkaar.
gen beleefd. Een gemeenschap vormen
ze met elkaar. Maar ze moeten beseffen
dat het in de kerk gaat om een gemeen- Afgesloten 30 aug 2016.
schap, een volk groter dan zijzelf en
groter dan hun groep.
Dat moet ook de gemeente beseffen
om geen benauwd clubje te worden.
We moeten ons steeds weer laten inmetselen in dat gebouw. Onszelf geven
in de gemeente.
Het gaat om de door de Here Jezus vergaderde groep mensen die bij Christus
horen, en daarom bij elkaar. Mensen
die beseffen gekozen te zijn. En die
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Thema
Rob van Houwelingen
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Natanaël:
‘Erken
de Koning
van Israël’
‘Jezus zag Nathanaël naar zich toe komen en zei over hem:
“Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. (…) Voordat
Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u.”’
(Johannes 1:48-50, HSV)
Hoewel ik minder bekend ben dan mijn collega-apostelen,
hoor ik toch echt bij de eerste zes volgelingen van Jezus. Dat zit
zo: wij waren leerlingen van Johannes de Doper, de boeteprediker die optrad in de woestijn en daar veel volk trok.1
Hij had massa’s mensen gedoopt
in de Jordaan, om de komst van de
Messias voor te bereiden. Bij die
doop had Johannes met eigen ogen
waargenomen dat de Heilige Geest op
een van zijn dopelingen bleef rusten,
namelijk op Jezus. Daardoor kon hij
getuigen dat Jezus de Zoon van God is.2
Nu had Johannes de Doper
desgevraagd verklaard: ‘Ik ben niet de
Messias.’3 En de volgende dag had hij
op Jezus gewezen met de woorden:
‘Daar is het Lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt.’4 Een niet
mis te verstane hint: Jezus is wel de
Messias. Een dag later herhaalde de
Doper zijn getuigenis in aanwezigheid
van twee van zijn leerlingen, Andreas
en Johannes. Andreas deelde dit met
zijn broer Simon, Johannes met zijn
broer Jakobus. Andreas en Simon
kenden Filippus uit Betsaïda, waar ze
alle drie opgegroeid waren. En Filippus
en ik zijn goede maatjes. Zodoende
hebben wij indertijd met z’n zessen

Jezus van Nazaret leren kennen als de
Messias en zijn we binnen een week
overgestapt van de Doper naar deze
nieuwe leermeester. Zo kwamen we in
een hogere leerschool.
Johannes, de latere lievelingsleerling
van Jezus,5 heeft een soort dagboek
van die allereerste week bijgehouden
en hij is van plan dat in het begin van
zijn evangelie te verwerken.6 Pas later
kwam Jezus ons wegroepen, bij ons
dagelijks werk en onze familie vandaan.
Van toen af zijn wij samen met nog zes
anderen fulltime leerlingen van Hem
geworden, een twaalftal.

Werkelijk een Israëliet
In tegenstelling tot Filippus heb ik
een zuiver Joodse naam: Natanaël.
Wat waren mijn ouders blij, toen ik
geboren werd! Zij beschouwden mij
als een godsgeschenk en daarom
noemde mijn vader mij Natan-El: ‘God
heeft gegeven’.7 Zelf heet hij Tolmai,

Nathanaël, Rembrandt
vandaar dat ik ook wel bekendsta als
‘de zoon van Tolmai’,8 dus Bar-Tolmai
oftewel Bartolomeüs op z’n Latijns.
Dat is een patroniem, vergelijkbaar
met een achternaam. Onder de naam
Bartolomeüs kom ik in de apostellijsten
voor.9
Ik herinner mij het moment dat ik voor
het eerst over Jezus hoorde nog goed.
Opgetogen kwam Filippus naar mij toe.
Hij zei: ‘We hebben degene gevonden
over wie Mozes en de profeten spreken:
Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’
‘Uit Nazaret?’, vroeg ik sceptisch. Dat
plaatsje wordt in de Hebreeuwse Bijbel
helemaal niet genoemd. Het is bijna
nog onooglijker dan Kana, waar ik zelf
vandaan kom,10 ruim veertien kilometer
verderop gelegen in de heuvels van
Galilea. Als God iets goeds wil doen
in Israël, zou Hij daar vast en zeker in
Jeruzalem mee beginnen. Uit Nazaret
kan volgens mij niets van enig belang
komen. Maar Filippus liet zich door
mijn sarcasme niet uit het veld slaan en
zei: ‘Kom zelf maar kijken.’
Goed, ik ging kijken. Tenslotte ben
ik oud en wijs genoeg om m’n eigen
oordeel te vormen.11 Maar toen ik op
Jezus afstapte, kreeg ik niet eens de
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kans Hem aan te spreken, Hij was
mij voor. En het merkwaardige was:
Hij vroeg helemaal niet wie ik was of
wat ik kwam doen. Om precies te zijn
sprak Hij niet tot mij, Hij zei iets over
mij, namelijk: ‘Dat is nu werkelijk een
Israëliet, een man zonder bedrog.’
Ik vatte die opmerking zo op dat
Jezus in mij een man zag die de naam
Israëliet waard is. Iemand die met
recht en reden het volk Israël kan
vertegenwoordigen. Niet op basis van
biologische afstamming, maar omdat
ik vrij ben van het bedrog waarom onze
stamvader Jakob bekendstaat.12
Tussen twee haakjes: de HEER liet Jakob
ondanks zijn bedrog niet alleen. Hij
kreeg een droom over een ladder die
tot in de hemel reikte, waarlangs Gods
engelen omhoogklommen en weer
afdaalden.13 Later gaf God hem zelfs een
andere naam, zodat Jakob niet langer
als ‘bedrieger’ door het leven hoefde
te gaan – de betekenis van zijn naam.
‘Israël’ zou hij voortaan heten en dat is
dan ook de naam geworden van mijn
volk.14

eerste gezicht te doorgronden.15 Hij
antwoordde: ‘Voordat Filippus jou riep,
zag Ik jou onder de vijgenboom.’ Hij
had mij allang gezien!
En het klopt inderdaad; kort ervoor
zat ik op mijn favoriete plekje buiten,
onder een bladerrijke vijgenboom. Veel
mensen zullen nu denken dat ik daar
de Thora bestudeerde, en inderdaad
gebruiken wij de schaduw van die
boom wel om rustig een boekrol
te lezen of met elkaar een stevig
theologisch gesprek te voeren, maar
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik
op die dag gewoon m’n middagdutje
deed. Ik meende door niemand te zijn
opgemerkt, maar blijkbaar wel door
Jezus. Hij is een helderziende die zich
niet om de tuin laat leiden. Niemand
kan zich voor zijn blik verbergen, zelfs
niet degene die in een vijgenboom
klimt om zich tussen de bladeren te
verschuilen.16

In wie geen bedrog is
Een Israëliet zonder bedrog. Ben ik dat
werkelijk? ‘Bedrog’ staat in de heilige
Geschriften van Israël voor het gedrag
van de onrechtvaardige, terwijl de
rechtvaardige wordt gekenmerkt door
oprechtheid. Meteen flitsten allerlei
bijbelteksten door m’n hoofd, zoals
Psalm 32:2: ‘Gelukkig de mens in wiens
geest geen spoor van bedrog is.’ Vooral
een profetische tekst uit Sefanja bleef
bij mij haken: ‘Het overblijfsel van
Israël zal geen onrecht doen en geen
leugen spreken, en in hun mond zal niet
gevonden worden een tong die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en
niemand zal [hun] schrik aanjagen. (…)
De Koning van Israël, de HEER, is in uw
midden: u zult geen kwaad meer zien’
(Sef. 3:13 en 15b, HSV).
De oprechtheid – volgens Sefanja
kenmerkend voor een gelovige ‘rest’
uit het volk Israël – had Jezus bij mij
herkend. Maar hoe kon Hij daarvan
weten? Hij leek mij beter te kennen dan
ik mezelf ken. Ik vroeg waarvan Hij mij
kende en uit zijn antwoord bleek toen
al zijn bovennatuurlijke mensenkennis,
de goddelijke gave om mensen op het

Toen Jezus zei dat Hij me onder die
boom gezien had, schoot mij ineens
een andere tekst te binnen, een uitspraak van de profeet Micha: ‘Maar zij
zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom, niemand zal
[hun] schrik aanjagen, want de mond
van de HEERE van de legermachten heeft
[het] gesproken’ (Mi. 4:4, HSV).
Iedere Israëliet kent de symboliek van

zitten onder je wijnstok en vijgenboom.
Het is een beeld van Gods volk dat
volop geniet van vrede en veiligheid,
zoals het ooit geweest is onder het
koningschap van Salomo en zoals het
naar verwachting opnieuw zal zijn in
de messiaanse tijd.17

Messiaanse vrede
Van onze schriftgeleerden heb ik
meegekregen dat teksten uit de heilige
Geschriften te combineren zijn via
analogie (een van de zeven exegetische
regels van rabbi Hillel senior, officieel
aangeduid als gezera sjawa).18 De
analogie tussen Micha en Sefanja zit in
het zinnetje ‘niemand zal [hun] schrik
aanjagen’, dat in beide profetieën
voorkomt. Op die manier kun je de
onbedrieglijke tong uit Sefanja en het
zitten onder de vijgenboom uit Micha
aan elkaar koppelen. Het zijn twee
beelden van de messiaanse vrede, die
Jezus blijkbaar zag samenvallen in mijn
persoonlijke situatie.
De profeten spraken namens de HEER,
hun woorden kwamen als het ware
uit Gods eigen mond, zoals Micha zei.
De God van Israël zal nooit iemand
bedriegen. Verder herinnerde ik me wat
over de Knecht van de HEER geschreven
staat bij Jesaja: dat is iemand die geen
onrecht begaan heeft, en in wiens
mond geen bedrog geweest is.19
Nu was het voor mij duidelijk: Jezus
was zélf een Israëliet zonder bedrog.
Hij moest degene zijn over wie Mozes
en de profeten gesproken hadden.
God ging wel degelijk iets goeds doen
in Israël door middel van iemand die
was opgegroeid in het onbeduidende
Nazaret!
Vandaar dat ik, verwijzend naar het
getuigenis van mijn vorige leermeester,
uitriep: ‘U bent de Zoon van God.’ En
in aansluiting bij wat Sefanja zei over
de HEER die als koning te midden van
Israël zou zijn om al het kwaad uit te
bannen, voegde ik er nog een tweede
titel aan toe: ‘U bent de Koning van
Israël.’ Ons volk verwachtte immers een
messiaanse koning uit de dynastie van
David. Enkele jaren later zou Jezus vlak
voor Pesach binnengehaald worden in
Jeruzalem door een met palmtakken
zwaaiende menigte onder het roepen
van deze koningstitel: ‘Hosanna!

237

Jaargang 23 no 9 september 2016

hadden gedurfd: ‘Mijn Heer, mijn God’!29
Wachten, dat kan lang duren. Daarom gingen we op
voorstel van Petrus met ons zevenen uit vissen op het meer
van Tiberias.30 Die hele nacht hadden we niets gevangen,
totdat ’s ochtends vroeg een onbekende man op de oever
zei dat we het over een andere
boeg moesten gooien, aan
stuurboord. Zijn advies leverde
ons een recordvangst op. Gelukkig
scheurde het net niet. Toen we
het hadden geleegd, bleek het
welgeteld honderddrieënvijftig
De hemel open
grote vissen te bevatten
en konden we samen een
Ik ben er best trots op dat Jezus juist
overvloedige maaltijd gebruiken.31
in gesprek met mij voor het eerst een
formulering gebruikte die wij nog vaker Johannes – de lievelingsleerling
zouden gaan horen: ‘Waarachtig, Ik
– had de man natuurlijk het
verzeker jullie.’ Woorden die, zo leerden
eerst herkend: ‘Het is de Heer’!
we later, een hemelprofetie inleiden.
Maar alle zeven hadden we
Met profetische nadruk duidde Jezus
zijn verwijzingen naar de
zichzelf aan als de Mensenzoon die ook
wonderlijke visvangst en de
een Jakobsladder is waarlangs engelen
broodvermenigvuldiging
23
opklimmen en neerdalen. Boven zijn
begrepen: Jezus zou altijd de
Herder van de kerk blijven en
hoofd gaat de hemel open. Als ooggeonze hemelse
tuigen hebben wij meer
Gastheer zijn.
dan eens zijn goddelijke
Boven zijn hoofd
24
Hij wilde ons
glorie gezien. Niet in een
gaat de hemel open
gebruiken om
droom, zoals vader Jakob,
het evangelie
maar in werkelijkheid.
wereldwijd te verbreiden,
Jezus verbindt de aarde met de hemel.
hetgeen Hij zelf vanuit de
Waar Hij is, daar is God. En ook het
hemel met wondertekens zou
koninkrijk. Wij konden het aflezen aan
ondersteunen.32
zijn wondertekens: Jezus is de enige
weg naar de Vader.
In mijn dorp Kana heeft Jezus zijn
In naam van de Koning
eerste twee wondertekens gedaan.
Op beide momenten was ik daarvan
Uiteraard ben ik bij de
getuige. Het eerste teken gebeurde
apostelkring gebleven. Eerst
toen er tijdens een bruiloft waar wij
dachten wij dat de opgestane
waren uitgenodigd – Jezus vergezelde
Heer het koningschap voor
zijn moeder – plotseling tekort aan wijn Israël in oude glorie zou
dreigde. Hij veranderde water in wijn
herstellen. Maar dat was een
van superieure kwaliteit, zodat het
misverstand. Het wachten is op
feest niet in het water viel.25 Het tweede een andersoortig koninkrijk, niet
van deze wereld, geen oude maar
teken in Kana betrof de genezing van
nieuwe glorie.33 Als ambassadeurs
de zoon van een koninklijke beambte
uit Kafarnaüm. De jongen lag thuis
van de Koning werden wij
op sterven, maar Jezus genas hem op
uitgezonden, vanuit Jeruzalem tot
afstand.26
aan de uiteinden van de aarde.34
Ik moet er wel bij zeggen dat het
jaren heeft geduurd voordat de
Toen Jezus na zijn opstanding aan
volle omvang van onze missie tot
ons verscheen, was ik er natuurlijk
ons doordrong.
ook bij. Wij hadden de opdracht gekregen naar Galilea te
Samen met de anderen was ik getuige van de hemelvaart,
gaan en daar op Hem te wachten.27 Zo waren wij, de eerste
28
nadat Jezus ons had voorbereid op zijn vertrek naar de
zes volgelingen, weer bij elkaar, plus Tomas. Hij was zijn
Vader.35 Voortaan zit de Koning van Israël aan de rechterhand
ongeloof voorgoed te boven, nadat hij in Jeruzalem de
Opgestane aan de littekens van zijn kruisiging had herkend
van God. Vanuit de hemel mogen wij Hem terugverwachten,
en Hem had aangesproken zoals wij tot dan toe nog niet
werd ons beloofd.36

Jakobsladders, Bath Abbey, UK.

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning
van Israël.’20
Romeinen spreken niet over Israëlieten maar over Joden.
Vandaar het kruisopschrift dat Pontius Pilatus zou laten
aanbrengen: ‘Jezus uit Nazaret, Koning van de Joden.’21
Een koning aan het kruis, die zichzelf
opoffert om zijn volk te redden!
Voor het gemak noemen wij onszelf
trouwens ook Joden, als we met
buitenstaanders te maken hebben.22
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op Hem rustte. Dat is wat u vandaag
ziet en hoort.’39
Die boodschap vond gehoor. Wij zagen
de Jeruzalemse gemeente spectaculair
groeien. Later stemde ik van harte in
met het besluit dat we samen met
Jakobus en de oudsten van Jeruzalem
namen over de niet-Joden. Zij zijn
welkom bij de God van Israël, zonder
dat zij eerst Jood hoeven te worden, op
voorwaarde dat ze radicaal breken met
de afgoderij. 40 Ik wist immers vanaf
mijn eerste ontmoeting met Jezus dat
je afstamming er niet toe doet in Gods
koninkrijk. Onze latere collega-apostel
Paulus (zelf een geboren Israëliet41) kan
het zo kernachtig uitdrukken: ‘Niet
allen die uit Israël stammen, behoren
tot Israël.’42 Vertrouwen op God, dat is
het belangrijkste voor ieder mens.

In Jeruzalem werd de Geest uitgestort
op onze groep van ongeveer
honderdtwintig personen; met meer
waren we niet. De kern van die groep
bestond uit ons, apostelen van Jezus
met vrouwen en kinderen, plus de
moeder van Jezus en zijn broers.37 Een
kleine kring, een sterk gereduceerd
Israël. Om weer te groeien moest het
volk zich hergroeperen rondom de Zoon
van God en de Koning van Israël.
Na het uitvallen van Judas diende er
een vervanger gezocht te worden om
weer tot een twaalftal apostelen te
komen; wij moesten immers de lijn
van de twaalf zonen van Jakob (Israël)
voortzetten. Vandaar dat Mattias, een
van de andere ooggetuigen, aan onze
kring werd toegevoegd.
Simon Petrus, onze vaste woordvoerder,
sprak op Pinksteren de verzamelde
Joden in Jeruzalem bewust aan als
‘Israëlieten’, hoewel niet iedereen in
Israël geboren was.38 Zo wilden wij een
appel doen op ons hele volk, om Jezus
van Nazaret te erkennen als de door
God gezonden Messias. ‘In naam van
de Koning, doe open uw hart! Weet
u waarom wij ineens uw moedertaal
kunnen spreken? Omdat Jezus niet
dood is, maar leeft en aan Gods
rechterhand zit. Hij heeft ons vanuit de
hemel de heilige Geest geschonken die

Christelijke
tucht vandaag

Alweer de vierde druk van de populaire door
ds. Gijs Zomer geschreven kleine handreiking voor
een eenvoudig bijbelgebruik in het pastoraat.

Prof.dr. Mees te Velde en ds. Kornelis Harmannij schrijven over de noodzaak van kerkelijke tucht en onderling
vermaan in de gemeente en laten zien hoe vanuit de
nieuwe kerkorde hierin winst kan worden geboekt.

n, maar God

Christelijke tucht
vandaag
Dit boekje gaat over de
komen aan de orde.

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT

GEREFORMEERDE LEVEN

functioneren.

onderling
over de noodzaak van
Ds. K. Harmannij schrijft
je dat? Op
e gemeente. ‘Hoe doe
vermaan in de christelijk
omzien?’
we niet meer naar elkaar
elkaar toezien, terwijl
het
getinte benadering van
Dit is een meer pastoraal
onderwerp.
nieuwe
(van de GKv) heeft een
De synode van Ede 2014
van
Daarin is ook ten aanzien
kerkorde vastgesteld.
j, nauw
gewijzigd. Ds. Harmanni
de tucht een en ander
, laat zien hoe vanuit deze
betrokken bij de opstelling
diverse
op
tucht
de
praktijk van
nieuwe kerkorde in de
geboekt.
worden
kan
punten winst

s herders in

it mooie werk

ntal fraai

nomen.
oude Zieken-

Christelijke
tucht vandaag
Bestel nu via
www.woordenwereld.nl/
klantenservice

Ook verkrijgbaar in de boekhandel

reef ook een
oeger graag

nt te

aspecten

Bestel nu via
www.woordenwereld.nl/
klantenservice
VERSTERKING VAN HET

gegeven. En

kerkelijke tucht, diverse

gezegd
lijdenis wordt duidelijk
In de Nederlandse Geloofsbe
kenmerken
Het is een van de drie
dat de tucht er moet zijn.
tucht
te trekken, tucht uit liefde,
van de kerk. Tucht om
te
tucht om de gemeente
om het kwaad af te snijden,
beschermen.
de (noodzaak van) kerkelijke
Prof.dr. M. te Velde plaatst
Hij beziet deze in de context
tucht in de tijd van vandaag.
ing, en komt tot een aantal
van onze cultuur en samenlev
laten
tucht (weer) gezond te
aanbevelingen om de

WOORD & WERELD

Kleine handreiking voor
ruik
een eenvoudig bijbelgeb
in het pastoraat

108

108
WOORD & WERELD

Geef me
maar een kus

STICHTING

aantal tekksten wor-

Geef me maar
een kus

STICHTING

e bij zich

Woord van

Binnenkort verschijnt: cahier 108

vandaag
Christeli jke tucht

STICHTING

schapen

Noten:
De noten – voor een groot deel tekst
verwijzingen – kunt u vinden op
www.woordenwereld.nl bij de inhoud
van dit nummer.

Opnieuw verkrijgbaar:

EN DS. KORNELIS HARMANNIJ

De ambtsers? In de

‘De Koning van Israël is de Redder van
de wereld’, dat moesten wij uitdragen,
ook bij de niet-Joodse volken. Het lijkt
mij mooi om het evangelie elders
in de wereld te gaan verkondigen,
bijvoorbeeld in het verre India.
Daarheen zou ik als documentatie
een exemplaar van het allereerste
evangelieboek willen meenemen:
Matteüs in het Hebreeuws. 43
Wie weet, kan ik ook Armenië nog

PROF.DR. MEES TE VELDE

veel te doen

me maar een kus
DS. GIJS ZOMER Geef

envoudig

WOORD & WERELD

79

kus

Mijn enige troost

bezoeken. 44 Zo’n missie naar vreemde
volken is niet ongevaarlijk. Maar ik
ben niet bang voor de dood, al zouden
ze me levend villen. 45 Ik ben bereid
als martelaar te sterven. Ik heb Jezus
immers leren kennen als de Zoon van
de levende God, die mij zelfs de dood
kan laten overleven. En het is mijn
enige troost, in leven en sterven46, dat
ik de Koning van Israël toebehoor, die
mij veilig zal leiden naar zijn hemels
koninkrijk en mij daar royaal toegang
zal verlenen. 47
Hoe dan ook, ik hoop dat mede door
mijn getuigenis veel mensen zich zullen scharen onder de volgelingen van
het Lam. Over hen wordt in de hemel
gezegd: ‘Geen leugen komt over hun
lippen, er valt niets op hen aan te merken.’48 Laten we Gods Zoon erkennen
als onze ‘Hoogste Heer en Koning’. 49 En
Hem trouw blijven, wat er ook gebeurt.
Dan mogen we uitzien naar de messiaanse vrede onder het bewind van
Jezus Christus, wiens rijk geen einde
zal hebben.50

ISBN 978-94-91943-10-2

W
&
W
79

Ds. Gijs Zomer

9 789491 943102

Ook verkrijgbaar in de boekhandel

concrete situaties besproken
Ten slotte wordt een aantal
van de
hoe te handelen ten aanzien
waarin de vraag speelt
n in
hierover geregeld geschreve
tucht. Ds. Harmannij heeft
ter ondersteuning en toerusting
het blad Dienst, een blad
is een
instemming van de auteur
van ambtsdragers. Met
en.
overgenom
aantal artikelen over tucht

onder andere
is emeritus hoogleraar,
Prof.dr. M(ees) te Velde
it te
Theologische Universite
in het kerkrecht, van de
Kampen (GKv).
en
j is predikant in Best (GKv)
Ds. K(ornelis) Harmanni
deputaat kerkorde.

W
&
W
108

en
Prof.dr. Mees te Velde
j
ds. Kornelis Harmanni
07-09-16 14:07

WW Cahier 108 (Te Velde

Harmannij) omslag.indd

1

239

Jaargang 23 no 9 september 2016

Column
Rufus Pos

Kale Auteur
Mijn belangstelling gaat nog
altijd onverminderd uit naar
de bijdragen op de opiniepagina’s van het ND. Rijpe en
groene meningen vliegen je
om de oren en leren je hoe
mensen denken over alle
mogelijke onderwerpen.
Omdat ik redelijk hardleers
ben, moet ik mijzelf er wel
geregeld aan herinneren dat
het ND geen krant meer is
met uitsluitend vrijgemaakte
abonnees. Zodra je dat even
vergeet, kan de schrik je
soms behoorlijk om het hart
slaan.
Ik moet bekennen dat ik wel
altijd even (stiekem) kijk
wie de schrijver is van een
opiniërend artikeltje of ingezonden stuk. Daardoor ben
je soms niet meer helemaal
onbevooroordeeld. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Ook niet van de redactie van
het ND. Maar ik begrijp dat zij
alleen bij hoge uitzondering
vermeldt: ‘Naam en adres
inzender zijn bij de redactie
bekend.’ Dit ter bescherming
van de auteur, uiteraard.
Maar in de meeste gevallen
hoeft een auteur natuurlijk
niet door een redactie beschermd te worden tegen het
gevaar dat z’n pennenvrucht
ook door minder objectieve
lezers geconsumeerd kan
worden.
Overigens vermoed ik dat
veel scribenten er zelfs bezwaar tegen zouden hebben
dat hun naam niet zou worden vermeld. En soms krijg
ik de indruk dat een scribent
eropuit is om de argeloze
lezer min of meer bewust op

wel wat mager! Gelukkig
heeft de goede man ook wel
eens een lezing gegeven en
is derhalve ook ‘spreker’. En
door dit stukje bij de krant in
te leveren is hij/zij natuurlijk ook ‘publicist’ geworden.
Ja, soms is iemand naast
gewoon ‘spreker’ ook nog
Het is al behoorlijk lang geleden dat zoiets ook het geval ‘coach’ of ‘trendwatcher’.
Laatst zag ik dat iemand zich
was als een predikant iets
naast functies als ‘theoloog’
schreef. Je kon dan boven
het artikel of ingezonden stuk en ‘redacteur’ ook als ‘moeder’ bekendmaakte. Ik ben
een achternaam vinden met
dan al gauw benieuwd of zo’n
daaraan voorafgaand de letauteur ook ‘echtgenote’ is en
ters ‘ds.’. Een dominee! Opvan hoeveel kinderen (v/m) ze
letten dus!
De tijden zijn veranderd: niet moeder mag zijn. Maar nog
meer benieuwd ben ik ernaar
vaak nog maakt een predikant zich als zodanig bekend of je al die dingen nu zelf verzint, of dat je van bijvoorbeeld
wanneer hij een opiniërende
het ND een soort invuloefebijdrage levert.
ning toegestuurd krijgt in de
En juist nu het erop lijkt dat
zin van:
predikanten als auteurs geeen nauwkeurig door hem/
haar uitgezocht (verkeerd)
been te zetten. We zien in
zo’n geval dat naast de naam
van de auteur ook nog wat
selectieve persoonlijke info
vermeld wordt.

naam auteur (invullen zonder titels s.v.p.!)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;
kies uit de volgende kwalificaties (aankruisen/onderstrepen wat van toepassing is):
0 geen (NB uw schrijfsel zal weinig tot geen invloed hebben);
0 gemeentelid van/in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;
0 theoloog;
0 voorganger of kerkleider / kerk / gemeentestichter;
0 student (studierichting) / bachelor / master .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;
0 afgestudeerd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;
0 publicist;
0 spreker;
0 coach;
0 opvoeder;
0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;

nivelleerd zijn tot ‘gewone’
mensen, zien we dat nietpredikanten hun naam in
toenemende mate gaan laten
vergezellen door allerhande
kwalificaties. Zo is het niet
meer vreemd dat je achter de
naam van een auteur leest:
theoloog. Maar alleen maar
‘theoloog’ zijn is natuurlijk

Ach, neem bovenstaande
toch niet allemaal te serieus.
Misschien is het van mijn
kant alleen maar een beetje
de kift. Ik ben zelf immers
niet meer dan een kale en
uitgediende dominee.
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Een dubbeltroon
voor God en het Lam

Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Hij [de engel] liet me [Johannes] een rivier zien met water dat
leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan
de troon van God en van het lam.’
‘De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan.’
(Openbaring 22:1 en 3)
Tijdens een vakantiereis door Peru bezochten mijn vrouw en
ik de ruïnes van oude Inca-bouwwerken. We troffen daar een
in de rots uitgehakte ‘troon’ aan met twee zitplaatsen naast
elkaar, een bredere en een smallere.
Spontaan besloten wij op deze vorstelijke zetels plaats te nemen (dat was
niet verboden), mijn vrouw op de smallere en ik op de bredere, en lieten ons
zo fotograferen. Wij voelden ons de
koning te rijk.
Zo’n ‘tweezitter’ (Latijn: bisellium) was
een bekend gegeven in de oudheid,
wanneer twee goden samen werden
afgebeeld: Zeus en Hera, de vergoddelijkte keizer Augustus en de godin
Roma, Hades en Persephone. Degenen
die zo’n troon delen, zijn aan elkaar gelijkwaardig.

God op de troon
In het boek Openbaring speelt de goddelijke troon een belangrijke rol. Direct
na het visioen van de verheerlijkte
Christus en de aanbiedingsbrieven
aan de zeven gemeenten volgt het
zogeheten troonzaalvisioen. Door een
geopende deur kan Johannes naar
binnen kijken in de hemel. Een stem
nodigt hem daartoe uit en hij raakt in
geestvervoering. Wat ziet hij? ‘Er stond
een troon in de hemel en daarop zat
iemand’ (Op. 4:2). Het blijkt de heilige

God te zijn, die op deze troon is gezeten. Hij is het middelpunt van aanbidding.
Het tafereel van een hemelse troon,
met degene die in alle rust daarop gezeten is, moet als het ware op het netvlies van de lezer gebrand staan, wanneer de tumultueuze gebeurtenissen
die verderop in het boek beschreven
zijn, zich zullen voltrekken. De boodschap is duidelijk: wat er ook gebeurt in
de wereld, de Almachtige gaat aan dit
alles vooraf en Hij staat erboven. Onze
God is in control.
Door de ogen van Johannes zien we
de hemelse werkelijkheid van Gods koningschap zoals die in vele psalmen bezongen wordt: de Heer is koning – zijn
troon staat vast en is gestoeld op recht
en gerechtigheid.
In het troonzaalvisioen staan uiteraard de troon en vooral Degene die
daarop gezeten is, centraal. Dit visioen
eindigt dan ook met hulde vanuit heel
de schepping aan Hem die op de troon
zit. Tussen de verdere ontwikkelingen
in het boek Openbaring door komt Degene die op de troon zit, bij de lezer of
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hoorder regelmatig terug in beeld. Zo
wordt Hij door mensen aangeroepen
in dankbare aanbidding of in uiterste
wanhoop. Gezeten op zijn imponerende
troon spreekt God het laatste oordeel
uit, terwijl Hij vanaf de troon ook

deze boekrol mag openen, omdat Hij
na een bloedige strijd de overwinning
heeft behaald.
Vandaar dat vanuit heel de schepping
hulde gebracht wordt aan Degene
die op de troon zit en aan het Lam

Visioen van Johannes op Patmos (detail), Hans Memling.
hoogstpersoonlijk verklaart, wanneer
het nieuwe Jeruzalem in zicht gekomen is: ‘Alles maak ik nieuw’ (Op. 6:16;
7:10,15; 19:4; 20:11; 21:5).

En het Lam
Midden voor de troon ziet Johannes
een Lam, het zag eruit alsof het geslacht was. Niet in zittende positie,
maar staande (Op. 5:6; vgl. 7:17; Hand.
7:56). Een slachtwond in zijn hals is nog
zichtbaar, maar het Lam heeft de dood
overleefd. Hij wordt gepresenteerd als
slachtoffer en overwinnaar tegelijk, een
verrassende combinatie. Dit Lam ontvangt een zwaar verzegelde boekrol uit
de rechterhand van degene die op de
troon zit. Hij is de enige ter wereld die

(Op. 5:13). Zo gaat het door in het boek
Openbaring. Johannes krijgt een ontelbare menigte uit alle landen en volken
te zien, zij staan voor de troon en voor
het Lam, luid roepend: ‘De redding
komt van onze God die op de troon zit
en van het Lam’ (Op. 7:9-10). En de honderdvierenveertigduizend vormen de
eerste opbrengst uit de mensheid om
te worden aangeboden aan God en aan
het Lam (Op. 14:4).
Gods verhevenheid betekent niet dat
Hij afstand neemt van wat in deze
wereld gebeurt. Het Lam belichaamt
de verbinding tussen hemel en aarde.
God en de verheerlijkte Christus zijn
heel close en vormen steeds meer een
twee-eenheid in het boek Openbaring.

Dit gebeurt tegen de achtergrond van
Psalm 110:1: ‘De HEER spreekt tot mijn
heer: “Neem plaats aan mijn rechterhand”’ (een veel geciteerde tekst in het
NT).

In de lichtstad
Aan het einde van het boek, wanneer
het nieuwe Jeruzalem visionair in zicht
gekomen is, vertelt Johannes wat hij
mist in de toekomstige godsstad:
‘Maar een tempel zag ik niet in de stad,
want God, de Heer, de Almachtige, is
haar tempel, met het lam. De stad heeft
het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het
lam is haar licht’ (Op. 21:22-23).
Het tweede gedeelte van deze tekst
gaat terug op een profetie uit Jesaja.
Tegen Sion wordt gezegd dat het in de
toekomst een lichtstad zal zijn: ‘Overdag is het licht van de zon niet meer
nodig, de glans van de maan hoeft je
niet te verlichten, want de HEER zal
je voor altijd licht geven en je God zal
voor je schitteren’ (Jes. 60:19). Maar
terwijl Jesaja één lichtbron vermeldt,
heeft Openbaring een dubbelheid in
de formulering: de glorie van God zal
schijnen én het Lam is haar lamp. En
dat terwijl Christus in de Bijbel wel het
licht wordt genoemd, maar geen lamp.
Dit laat zich verklaren vanuit het Hebreeuwse parallellisme in de Jesajaprofetie: ‘de HEER zal je licht geven, God zal
voor je schitteren.’
Deze dubbele formulering, als het over
de Eeuwige gaat, maakte voor het boek
Openbaring de weg vrij om in hoofdstuk 21 het inmiddels bekende duo
te vermelden, God en het Lam naast
elkaar, waarbij het parallellisme wordt
omgezet in een chiasme (= herhaling
met omkering): ‘de glorie van God
schijnt over haar en haar lamp is het
lam.’
Toch is het Lam geen onafhankelijke
lichtbron: God en het Lam horen bijeen
en vullen elkaar aan. De godslamp is
een cultisch voorwerp uit de ontmoetingstent en de tempel. Daar moest het
licht dag en nacht blijven branden (Lev.
24:1-4). In de stad zonder tempel vormt
Gods lichtende aanwezigheid samen
met het Lam als lamp deze permanente
lichtbron. Het nieuwe Jeruzalem wordt
een lichtstad, terwijl in de goddeloze
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stad Babylon voor straf juist het licht
was uitgegaan (Op. 18:23).

Troon met twee zetels
Aan de troon in die toekomstige stad,
aldus Openbaring 22:1-5, ontspringt
alle leven. Het blijkt een troon met
twee zetels te zijn, namelijk ‘van God
en van het Lam’. De verheerlijkte Christus (het geslachte Lam dat de dood
heeft overleefd) staat op hetzelfde
niveau als de Eeuwige. Daarom wordt
Hij voorgesteld als hemelse co-regent
op een bisellium. God en het Lam zijn
in het nieuwe Jeruzalem op die éne
levengevende dubbeltroon gezeten, en
in deze positie zullen zij gezamenlijk
de heerschappij voeren over de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde.
In het visioen van de draak en de
vrouw was de troonsbestijging van de
Zoon trouwens al aangeduid. Zodra de
vrouw bevallen is, wil de draak haar
pasgeboren zoon verslinden. Maar
dan wordt het kind onmiddellijk weggevoerd ‘naar God en naar zijn troon’
(Op. 12:5).

Heer en God
Mogelijk bevat Openbaring 4:11,
waar de Almachtige op de troon
wordt aangesproken als ‘onze Heer
en God’, een stukje keizerpolemiek.
In zijn boek Romeinse keizers
schrijft Suetonius over Domitianus,
die regeerde van 81 tot 96 na Chr.:
‘Met even grote hooghartigheid
begon hij een officieel schrijven
dat hij dicteerde op naam van zijn
procuratoren aldus: “Onze heer
en god (Latijn: dominus et deus
noster) gebiedt dat het volgende
moet gebeuren.” Vanaf dat
moment was het een vaste regel
dat hij door niemand in woord of
geschrift anders betiteld mocht
worden’ (13:1-2; vertaling D. den
Hengst). Terwijl keizer Domitianus
dus regelingen moest treffen om
zo betiteld te worden, gebeurt dat
volgens het boek Openbaring bij
de Almachtige spontaan. Niemand
kan eraan twijfelen wie de ware
Heer en God is.

Troon vol overwinnaars
Een persoonlijke belofte over het zitten
op de troon lezen we aan het slot van
de brief aan Laodicea, de laatste van de
zeven aanbiedingsbrieven uit het boek
Openbaring:
‘Wie overwint zal samen met mij op
mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader
op zijn troon zit’ (Op. 3:21).
Hier is de verheerlijkte Christus aan
het woord, die de christelijke gemeente
bemoedigt in haar strijd. Aan zijn
twaalf leerlingen had Hij beloofd dat zij
mochten meeregeren in het koninkrijk:
ze zouden op een eigen troon mogen
plaatsnemen naast die van Hem (Mat.
19:28; Luc. 22:30). De belofte die Hij
doet in deze tekst, gaat een stap verder.
De hemelse troon biedt nog veel meer
plaats, zelfs aan gewone mensen. Het
wordt een gedeelde troon.
Vergelijk dit troontafereel eens met een

wedstrijdpodium. De beroepswinnaar,
die een gedeelde eerste plaats veroverd
heeft, nodigt al zijn fans (die hem al
jaren proberen te imiteren) uit om deze
ereplaats met hem te delen. Zo komt
het podium bij de huldiging vol winnaars te staan.
De grote Overwinnaar belooft dus zijn
eigen zetel te zullen delen met iedere
gelovige die tijdens de verdrukking volhoudt. Zolang je in zijn kracht strijdt,
kun je niet ‘vergeten te winnen’, zoals
dat tegenwoordig heet in sportjargon.
En als kleinere overwinnaar mag je te
zijner tijd participeren in de wereldheerschappij van Jezus Christus (Op.
20:4,6; 22:5), die zelf samen met zijn
Vader gezeten is op de troon. Je bent
dan écht de koning te rijk.

Begin en einde
Dat God en de verheerlijkte Christus
op hetzelfde niveau staan, blijkt
wanneer zij zowel aan het begin als
aan het einde van het boek Openbaring sprekend worden ingevoerd.
Allebei stellen zij zichzelf voor als
de alfa en de omega, de eerste en de
laatste, het begin en het einde. Deze
zelfbenamingen herinneren aan de troost
voor verdrukten die in het boek Jesaja wordt
aangereikt, namelijk dat de unieke God van Israël de wereldgeschiedenis
omspant (Jes. 41:4; 43:10; 44:6). Ook christenen in de verdrukking mogen zich
vastklampen aan deze overtuiging, aangevuld met het inzicht dat precies
hetzelfde geldt voor de verheerlijkte Christus. Toch blijft de zelfbenaming ‘Ik
ben het die is en die was en die komt’ (herinnerend aan het ‘Ik ben die er zijn
zal’ uit Ex. 3:14) gereserveerd voor de Almachtige.
God aan het begin: ‘“Ik ben de alfa en de omega [het begin en het einde],”
zegt God, de Heer, “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige”’
(Op. 1:8).
De verheerlijkte Christus aan het begin: ‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor
zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees niet
bang. Ik ben de eerste en de laatste”’ (Op. 1:17).
God aan het einde: ‘Toen zei hij [de Almachtige] tegen mij: “Het is voltrokken!
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde”’ (Op. 21:6).
De verheerlijkte Christus aan het einde: ‘Ik [in de verzen 10-16 is hij steeds de
spreker] ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het
einde’ (Op. 22:13).
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Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

Wat voor kerk?
Wie een kerkorde opstelt, moet fundamentele vragen beantwoorden. Wat voor kerk heb je voor ogen?
Is de kerk een door mensen gestichte vereniging die zich
inricht naar algemeen-menselijke inzichten? Of is de kerk
iets bijzonders? Kan iedereen er lid van worden of heeft de
kerk een specifiek karakter?
Wij geloven dat de kerk meer is dan een menselijke vereniging. Ze wordt bijeengebracht, van al het nodige voorzien
en bewaard tegen al haar vijanden door de Zoon van God.
De kerk is ook geen karakterloze volkskerk, maar een
Christusbelijdende gemeenschap die aan die belijdenis ook
de hand houdt.
De KO-2014 zegt het zo: De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Zij
aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse
Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer (A1).
Er zijn kerken waar de overheid vérgaande zeggenschap
heeft in de kerk. Er zijn vorsten die hoofd van een landelijke kerk zijn. We noemen dat caesaropapie: de keizer
(caesar) is kerkelijk leider (papa). Het is de situatie van een
staatskerk, zoals bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk, in Engeland en in Scandinavië. Er zijn ook kerken die bepaalde
bestuurlijke taken door de overheid laten vervullen (zoals
een tijd lang in Duitsland).
De KO-2014 erkent dat de overheid in dienst van God haar
gezag uitoefent, maar beperkt dat tot de burgerlijke samenleving. Kerk en overheid hebben elk een eigen positie
die door de ander gerespecteerd moet worden. De overheid
heeft de plicht de vrijheid van de openbare eredienst en de
vrijheid van godsdienst te beschermen. De kerk kan zelfs
reden zien de overheid aan te spreken vanuit het evangelie
(A5). De KO-2014 benut het recht dat de kerken hebben om
geregeerd te worden door hun eigen statuut (A4; vgl. art.
2:2 Burgerlijk Wetboek).
Wie heeft het in de kerk voor het zeggen? De bisschop? Het
landelijke kerkbestuur? Staan ambtsdragers boven de gemeente?
De KO-2014 zegt: Allen staan onder de ene Heer Jezus
Christus, het hoofd van zijn kerk. Geen persoon of kerk
mag een andere persoon of kerk overheersen (A2). We
noemen dit het anti-hiërarchiebeginsel. Het wordt niet gefundeerd in democratie of gelijkheid of mensenrechten,
maar in de christocratie: het is Christus die regeert en
tegenover Hem staan we in de kerk allemaal als gelijken.

Dat sluit een roeping tot bijzondere taken en diensten in
de kerk niet uit. Er is geen kerk zonder door Christus geschonken ambtsdragers (contra evangelische gemeenten),
zoals er geen ambtsdragers zijn zonder gemeente die hen
namens God roept (contra Rome). Er is geen hoogste en
geen laagste. Ambtsdragers en gemeenteleden, kerkenraden en synodes zijn gebonden aan het Woord van Christus
en hebben geen bevoegdheden die in strijd daarmee mogen
worden uitgeoefend.
De Gereformeerde Kerken heten niet voor niets zó: kerken,
meervoud. We kennen niet één landelijke kerk met plaatselijke afdelingen, maar vormen een verband van plaatselijk zelfstandige en complete kerken. De kerken hebben
zich volgens de KO-2014 uit vrije wil aan elkaar verbonden
en een gemeenschappelijke orde afgesproken. Ze aanvaarden de wettig genomen besluiten van de bevoegde vergaderingen als bindend. We zijn geen independenten die besluiten van meerdere vergadering pas als bindend ervaren
als ze er zelf uitdrukkelijk mee ingestemd hebben (A3).
Binnen de gemeenten is het niet de gemeentevergadering
die als een soort algemene ledenvergadering het hoogste
gezag heeft en ‘het bestuur’ kan wegsturen, zoals in zogenaamd congregationalistische kringen het geval is. Besluiten worden in de Gereformeerde Kerken genomen door
kerkelijke vergaderingen (F71). De leiding van de gemeente
ligt ook niet bij een individu, maar bij de kerkenraad: de
predikant en de ouderlingen gezamenlijk. Hun werk wordt
niet beschreven als ‘bestuur’, maar als geestelijke leiding
en herderlijke zorg en oefening van de kerkelijke tucht (B9
en B23).
Het in de KO-2014 verwoorde kerktype wordt het presbyteriaal-synodale stelsel genoemd. Aan de gemeenten wordt
leiding gegeven door de kerkenraad, die ook rechtspersoonlijkheid heeft voor het statelijk rechtsverkeer; de kerken komen samen in kerkelijke vergaderingen als classis
en synode die rechtsgeldige en bindende besluiten nemen.
Boven alles en iedereen staat Christus, die de kerk regeert
door zijn Geest en Woord.
Met hoofdstuk A kent de KO-2014 een start die de vorige
kerkorde zo niet kende. Mooi dat een aantal fundamentele
keuzes voor de vormgeving van een gereformeerd kerkverband er op een rijtje gezet zijn.
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Maria in de islam

Medina, moskee

Rondblik
Lucius de Graaff

In Medina is op maandag 4 juli jl. iets heel bijzonders ge-

beurd. Een islamitische terrorist heeft zich opgeblazen bij de
moskee waarin zich het graf van Mohammed bevindt! Wist

de man niet dat het graf van Mohammed daar is? Zeker wel.
Dat was voor hem juist de directe aanleiding om zichzelf bij
deze moskee op te blazen.

Als salafist kende hij de overlevering
dat Mohammed heeft gezegd dat je
geen mensen mag begraven in een
moskee. Dat zou alleen maar heiligenverering in de hand werken. Vandaar
dat er al wel eerder plannen zijn geweest om de koepel boven het graf van
Mohammed in Medina te slopen. Dat
was het geval in de jaren twintig van
de vorige eeuw, toen de strenge Wahhabieten samen met het Saoedische
koningshuis aan de macht kwamen
op het Arabische schiereiland. Ze verwoestten toen alle grafkoepels op een
oeroude begraafplaats in Medina.1
Angst voor wereldwijde protesten heeft
het Arabische koningshuis waarschijnlijk ervan weerhouden de koepel boven
het graf van Mohammed met de grond
gelijk te maken. Maar de aanwezigheid
van het graf van Mohammed in een
moskee is altijd discussiepunt onder

islamitische theologen gebleven.
Sommigen proberen de situatie te
verdedigen. Volgens hen bevond het
graf zich aanvankelijk naast de moskee,
maar is het graf door een latere uitbreiding van de moskee overkoepeld.
Met andere woorden: het is buiten de
schuld van de profeet dat hij er zo bij
ligt. Dat overtuigt niet elke orthodoxe
moslim. En dat is de achtergrond van
deze bomaanslag.

Heiligenverering in de islam
De verering van overleden heiligen
neemt een grote plaats in binnen het
dagelijkse leven van veel moslims in
verschillende delen van de wereld. In
de meeste gevallen gaat het om overleden personen aan wie een bijzondere
kracht of zegen (baraka) wordt toegekend. Vandaar dat hun graven worden

bezocht. En de graven van zeer heilige
personen zijn vaak overkoepeld, zodat
je als complete familie in de koelte van
het gebouwtje kunt bidden. Denk aan
de vele koepeltjes in het Marokkaanse
landschap voor de overleden heiligen,
die daar maraboets worden genoemd.
De graven van deze maraboets worden
vooral ook bezocht door vrouwen die
graag zwanger willen worden.
Deze vormen van volksgeloof kunnen soms bizarre vormen aannemen.
Zo heb ik een aantal jaren geleden
in Oezbekistan een centrum van de
Naksjbandijja-beweging bezocht. Je
zou deze islamitische beweging kunnen
vergelijken met een christelijke monnikenorde (maar dan zonder celibaat).
Ook binnen deze beweging is sprake
van de verering van belangrijke leraren.
Wat ik niet had verwacht, was dat op
het terrein van het genoemde centrum
ook een heilige boom lag. Sommige
pelgrims probeerden stukjes van deze
boom los te snijden en mee te nemen.
Anderen zonken in gebed voor de
boom neer. Toen ik de reden vroeg voor
deze verering, werd mij verteld dat de
grondlegger van de beweging naar dit
leven zal terugkeren wanneer de boom
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gaat bloeien. En zo worden er op allerlei
plaatsen in de islamitische wereld heiligen vereerd.
Heel verrassend is het te ontdekken dat
op sommige plaatsen ook Maria, de
moeder van de Heer Jezus, door moslims wordt vereerd. En aan deze Mariaverering wil ik nu wat meer aandacht
besteden.

Maria in Mekka

overigens de naam Marjam. Er is zelfs
een complete soera naar haar vernoemd. De Koran heeft 114 hoofdstukken die als soera worden aangeduid.
En al die soera’s dragen een naam die
kenmerkend is voor de inhoud van het
desbetreffende hoofdstuk. Soera 19
draagt de naam van Maria/Marjam.
In deze soera wordt de geboorte van
Jezus uit Marjam verhaald. Het is heel
bijzonder te lezen dat Allah zijn geest
naar Marjam heeft gestuurd en dat
die geest zich aan Marjam heeft voorgedaan als ‘een goedgevormd mens’.
Maria wordt zwanger van hem zonder
haar maagdelijkheid te verliezen. Wan-

Toen Mohammed in het jaar 630 de
stad Mekka veroverde, begon hij direct
met het zuiveren van de stad van allerlei afgoderij. In 622 was Mohammed de
stad ontvlucht omdat de mensen zijn
strijd tegen hun
goden en godinnen
niet langer accepteerden. Toen hij
als overwinnaar terugkeerde, was hij
inmiddels zo machtig geworden dat
hij definitief een
einde kon maken
Efeze, Huis van Maria
aan de afgoderij.
Het betekende heel
concreet dat alle afgodsbeelden werneer zij met Jezus, die in de Koran Isa
den stukgeslagen. Ook in het centrale
wordt genoemd, terugkomt bij haar
heiligdom, de Ka´ba. Slechts één beeld
dorpsgenoten, zeggen dezen tegen
bleef behouden. En volgens de overlehaar: ‘O Marjam, jij hebt echt iets onvering heeft Mohammed zijn hand op
gehoords begaan. Zuster van Haroen
dat beeld gelegd. Het was het beeld van (dat is Aäron – hier zie je dat de Koran
Maria met het kind Jezus. Dat beeld
denkt dat Maria de zus van Mozes en
werd door Mohammed gespaard uit
Aäron is), jouw vader was geen slechte
eerbied voor de moeder van Jezus.
man en jouw moeder was geen onkuise
Iets dergelijks gebeurt een aantal eeuvrouw!’ Op dat moment neemt baby
wen later opnieuw en dan in JeruzaIsa het woord en zegt tegen de omstanlem. In het jaar 1187 verslaat Saladin de
ders: ‘Ik ben Allah’s dienaar; Hij heeft
kruisvaarders en neemt hij Jeruzalem
mij het boek gegeven en mij tot profeet
in. Hij verwoest alles wat herinnert aan gemaakt. En Hij heeft mij gezegend gehet verblijf van de kruisvaarders in de
maakt waar ik ook ben en Hij heeft mij
stad. Zo haalt hij ook het kerkgebouw
de salaat2 en de zakaat3 opgelegd zolang
neer dat is gebouwd boven de grot
ik leef en ook om plichtsgetrouw te zijn
waar volgens de overlevering Maria
jegens mijn moeder etc.’
was begraven. De grot met de (lege)
graftombe laat hij evenwel ongemoeid. Hoe bijzonder Marjam en Isa ook voor
Uit deze en andere verhalen blijkt dat
de moslims zijn, ze blijven voor hen geMaria in de islam inderdaad geldt als
wone menselijke schepselen.
de meest volmaakte vrouw.
En in de islam is voor Marjam officieel
geen positie weggelegd zoals voor Maria binnen de rooms-katholieke leer. PoMaria in de Koran
gingen om Marjam voorspraak te laten
doen bij Allah, worden door de moslimIn de Koran wordt veel aandacht gegegeleerden beschouwd als misleidingen
ven aan Maria. Zij draagt in de Koran

van de satan.
Des te meer bijzonder is het dan om
toch een enkele pelgrimsplaats tegen
te komen waar Maria/Marjam ook door
moslims wordt vereerd.

Het Huis van Maria
In Johannes 19 staat beschreven dat de
Heer Jezus, hangende aan het kruis,
zijn moeder aan de zorg van zijn geliefde discipel heeft opgedragen. Vanaf
dat moment nam Johannes Maria bij
zich in huis. En zo is het verhaal in de
wereld gekomen dat Johannes Maria
heeft meegenomen naar Efeze, want
volgens de overleveringen heeft
Johannes in deze
stad gepreekt.
Maria is volgens
diezelfde overleveringen met
hem meegegaan
naar Efeze. En zo
is Maria in Efeze
begraven en niet
in Jeruzalem, zoals
anderen van mening zijn.
En toen Franse missionarissen in 1891
bij het stadje Selçuk (in de buurt van
Efeze) een heiligdom uit de eerste eeuw
na Christus ontdekten, werd al snel de
conclusie getrokken: dit is het huis van
Maria. Daarmee kwam de pelgrimage
naar deze plaats op gang.
Al in 1896 bepaalde paus Leo XIII dat
pelgrims ter plekke op een volledige
aflaat mochten rekenen. Zowel paus
Johannes Paulus II als de huidige emeritus paus Benedictus XVI hebben het
Huis van de Maagd Maria bezocht (Meryem Ana Evi).
Paus Benedictus XVI heeft bij zijn
bezoek iets heel opmerkelijks gezegd:
Laat ons van hieruit in Efeze, een stad
gezegend door de aanwezigheid van
de allerheiligste Maria – die naar wij
weten ook wordt geliefd en aanbeden
door moslims – een speciaal gebed naar
de Heer doen opgaan voor vrede tussen
de volken.
Inderdaad, het Huis van Maria wordt
ook door moslims bezocht. De vroegere
slaapkamer dient nu zelfs als gebeds-
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Maria als verbinding?

In hoeverre de Mariadevotie in en om
het Huis van Maria strookt met de officiële kerkleer, weet ik ook niet. Gelet
op het bezoek van verschillende pausen
aan deze plek, zit dat vast wel goed.
Kennelijk kan de volksdevotie zo sterk
zijn dat zij officiële leerstellingen opzijschuift. Dat blijkt bijvoorbeeld ook bij
het leerstuk van de tenhemelopneming
van Maria. Pas in 1950 is dit na lang
aandringen officieel geworden. In dezelfde lijn ligt het toekennen van 22 juli
als kerkelijke feestdag ter ere van Maria
Magdalena. Dit proces waarin allerlei
volksgeloof en vroomheid een officiële
status krijgt, is binnen de Rooms-Katholieke Kerk nog niet gestopt.

Herman Vuijsje zet overigens wel zijn
vraagtekens bij het gezamenlijke in de
aanbidding van Maria. En hij ziet het
gebeuren bij het Huis van Maria dan
ook niet als een vorm van verbroedering tussen moslims en (rooms-katholieke) christenen. Ik heb het (nog) niet
kunnen controleren, maar het lijkt me
een terechte conclusie. Intussen blijft
het heel bijzonder: een christelijke en
een islamitische verering van Maria/
Marjam zonder dat dit tot grote narigheid leidt.

Bij de islam ligt dit anders. De wereldwijde revival van de islam laat een omgekeerde beweging zien. Daar waar de
meer orthodoxe moslims het voor het
zeggen krijgen, wordt de ruimte voor
elke vorm van volksdevotie kleiner. In
de officiële islam is het absoluut verboden om iemand anders naast Allah om
hulp te bidden. Door salafisten onder
de moslims wordt dit verbod tot de uiterste consequentie uitgevoerd.
De aanslag die is gepleegd op de moskee in Mekka, is wat dat betreft een

plaats voor de bezoekende moslims. En
op 15 augustus houden rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en islamitische
geestelijken hier een gezamenlijke
dienst. Op deze datum wordt namelijk
herdacht dat Maria ten hemel is opgenomen. 4
Wie Meryam Ana bezoekt, kan vrouwen
met een islamitisch hoofddoekje een
kruisje zien slaan. Maria wordt door de
moslims vereerd als de moeder van de
grote profeet Isa. Soms vragen ze de
aanwezige pater om voor hen te bidden.5 Ook hier zijn het vaak vrouwen
die zwanger willen worden.

teken aan de wand. Zelfs het graf van
Mohammed mag geen voorwerp van
verering zijn. Het verzet tegen heiligenverering beperkt zich niet meer
tot de gebieden waar Al-Qaida en IS
het voor het zeggen hebben. Het is al
doorgedrongen tot in het centrum van
de islam.
Noten:
1

Hierover schreef Eildert Mulder een
stukje in Trouw (8 juli 2016): ‘Bidden bij
een graf, o gruwel’.

2

Het gebed, een van de vijf ‘pilaren’ van de
islam.

3.

Het geven van aalmoezen, een van de vijf
‘pilaren’ van de islam.

4

Maria is volgens de rooms-katholieke
leer niet ten hemel gevaren zoals Jezus
(‘ascensie’), maar ten hemel opgenomen
(‘assumptie’).

5

Dit gegeven en diverse andere gegevens
heb ik ontleend aan een verslag dat Herman Vuijsje heeft gemaakt van zijn bezoek aan het Huis van Maria. Het verslag
is geplaatst in de Groene Amsterdammer
(17 dec. 2015): ‘Maria, zachte kracht in de
islam’.
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Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Zoals ook wij vergeven

Elke lezer zal bij het opschrift dadelijk denken aan die vijfde
bede van het Onze Vader: ‘En vergeef ons onze schulden zoals
ook wij vergeven onze schuldenaren’ (vertaling 1951). In dit
artikel geef ik aandacht aan die opmerkelijke verwijzing naar
ons eigen gedrag.
Zo’n toevoeging vinden we niet bij
de vierde bede: ‘Geef ons heden ons
dagelijks brood, zoals ook wij anderen
te eten geven.’ Of bij de zesde bede:
‘Leid ons niet in verzoeking, want wij
brengen onze naasten ook niet in verzoeking.’
Waarom staat die verwijzing naar ons
doen uitgerekend bij die bede om vergeving?
Een lezeres van ons blad vertelde mij
dat zij altijd moeite had met die verwijzing. Geeft het wel pas om je hemelse
Vader te wijzen op wat jij doet?
Wat is eigenlijk de betekenis van dit
zinnetje? Is dat ‘zoals’ louter vergelijkend of heeft het toch iets redengevends en komt het dan dicht bij het
‘omdat’? Vergeef ons onze schulden,
omdat wij ook onze schuldenaren vergeven. Nou, met die laatste interpretatie had de bewuste zuster nog meer
moeite. Vooral doordat de Here Jezus
nota bene de voltooid tegenwoordige
tijd gebruikt: ‘zoals ook wij vergeven
hebben...’ (Mat. 6:12).
En dan rijst er nog een vraag: is de
uitleg van de Heidelberger in zondag 51
niet een verzwakking van wat Christus

letterlijk zegt, wanneer ons leerboek
het heeft over een vast voornemen om
onze naaste van harte te vergeven?
Aanleiding genoeg dus om antwoord
op deze vragen bij die vijfde bede te
zoeken!

Eigen gedrag
Onze lezeres vindt het nogal wat om
de Here te wijzen op je eigen gedrag.
Het verrassende is dat we dit in de
gebeden van Gods kinderen in het
boek Psalmen herhaaldelijk als argument tegenkomen. Wij zijn dat – denk
ik – erg ontwend, maar Israëls bidders
doen dat vaak heel vrijmoedig. ‘Want
ik ben uw knecht’, je komt het herhaaldelijk tegen in Psalm 119. De bidder van
Psalm 86 gebruikt ook meer dan eens
dat woordje ‘want’, waarbij hij de Here
wijst op zijn vertrouwen en zijn gelovig
bidden.
Heel sterk horen we dat verwijzen naar
eigen gedrag in Psalm 26: ‘Doe mij
recht, HEERE, want ík ga mijn weg in
mijn oprechtheid’; ‘Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in uw
waarheid.’1

En de doodzieke koning Hizkia kon er
ook wat van: ‘Och, HEERE, bedenk toch
dat ik in trouw en met een volkomen
hart voor Uw aangezicht gewandeld
heb en gedaan heb wat goed is in uw
ogen’ (2 Kon. 20:3).
Wanneer de Here Jezus dus ons eigen
gedrag in de vijfde bede ter sprake
brengt als gebedsargument, is dat in
lijn met het Oude Testament. Gods kinderen mogen in hun bede bij de HERE
aandringen door te wijzen op hun leven overeenkomstig zijn Woord.
De echo daarvan hoor ik terug wanneer
de apostel Johannes schrijft: ‘en wat wij
ook maar bidden, ontvangen wij van
Hem, omdat wij zijn geboden in acht
nemen en doen wat Hem welgevallig is’
(1 Joh. 3:22).

De proef op de som
Waarom wordt ons eigen gedrag uitgerekend bij dat gebed om vergeving
genoemd?
Ik denk dat onze vergevingsgezindheid
nu net de proef op de som is, of wij
echt de HERE vrezen en ons gedragen
als zijn kinderen. Bij brood aan anderen
geven en zorgen dat je de ander niet tot
zonde verleidt, kun je nog wat buiten
schot blijven. Maar bij die vijfde bede
gaat het echt om de essentie van je
dienen van de HERE. Hier gaat het mes
van Gods Woord er diep bij ons in! Hier
moet echt blijken dat je een kind van je
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Calvijn: ‘In de laatste plaats moeten
stig wordt nagestreefd. Wanneer zo’n
we erop letten dat deze voorwaarde
diep hartelijk voornemen er is, dan
– dat God ons vergeeft zoals wij onze
resulteert dat in vergeving, dan is die
schuldenaren vergeven – er niet aan
vergeving een feit.
toegevoegd wordt, omdat
De uitleg van de Catechiswij ons die vergeving
mus lijkt een verzwakVoornemen leidt
door God waardig zouden
king, maar is het niet!
tot de daad
maken met de vergeving
Want een vast voornedie wij anderen schenmen leidt tot de daad.
ken, alsof op deze manier de reden
Wij doen het ook, zij het met zwakheid
ervoor opgegeven werd. Nee, door het
en gebrek.
zo te zeggen wilde de Heere deels ons
tegemoet komen in de zwakheid van
Gods eigen werk
ons geloof. Hij heeft het er namelijk
aan toegevoegd als een teken om ons
Wanneer wij zo over ons eigen gedrag
te sterken in de overtuiging dat ons
spreken, spreken we over het werk van
even zeker vergeving van zonden door
Gods Geest in ons. Van nature zijn we
allesbehalve vergevingsgezind. Maar de Hem geschonken wordt, als wij er in
geweten zeker van zijn dat die door
Heilige Geest verandert ons en maakt
ons aan anderen gegeven wordt. (...)
ons aan de Heiland gelijkvormig, die
En nu zondag 51
zelfs voor zijn beulen om vergeving bad. Deels ook schrapt Hij met dit kenteken
als het ware hen uit het getal van Zijn
Van dat heerlijke werk van de Geest
Ja, beste lezer, we hebben met onze
kinderen die, tot wraak geneigd en
getuigt ook onze geest (Rom. 8:16). Wij
Heidelberger nog een appeltje te schilmoeilijk tot vergeving te brengen als zij
bevinden dat wij kinderen van God
len! Want is zijn uitleg van de vijfde
zijn, zich halsstarrig als vijanden blijbede niet een verzwakking, wanneer hij zijn, omdat wij van harte willen en
ven gedragen en de verbolgenheid die
daadwerkelijk vergeven. Dat is geen
die toevoeging in de vijfde bede omzij voor zichzelf proberen af te bidden,
vrucht van eigen bodem, maar vrucht
schrijft met de woorden: ‘zoals wijzelf
tegenover anderen blijven koesteren…’
van Gods werk in ons.
ook als een bewijs van uw genade in
(Institutie III, 20,45, vert. C.A. de Niet).
Niet altijd kun je je vergeving kwijt.
ons opmerken, dat wij het vaste voorNiet iedereen die je tekortdeed, komt
nemen hebben onze naaste van harte
Noten:
erom vragen (vgl. Mat.
te vergeven’?
18:35).
Juist
dan
komt
het
Heel opmerkelijk is al dat
1.
Ik citeer uit de Herziene Statenvertaling,
Nog een appeltje
aan op ons hart. Hebben
we dat ‘getuigenis van
omdat die dicht bij de oorspronkelijke
te schillen
wij ondanks alles toch dat
uw genade’ nergens in de
tekst blijft.
‘vaste voornemen’ om
catechismi uit de eeuw
2. Ik ontleen dit aan de dissertatie van Piein liefde met zo iemand te leven? Kijk,
van de Reformatie tegenkomen.2
ter Veerman, Bidden leren. Vergelijkend
dat is de zelfverloochening waarover de
Ursinus, de voornaamste opsteller van
onderzoek naar het eigen karakter van
Here Jezus herhaaldelijk spreekt.
ons leerboek, ging daarin een eigen
het gebedsonderwijs in de Heidelbergse
weg. Een vermaard theoloog typeert
Catechismus, Zoetermeer 2016. Dit proefhet als ‘een pijnlijk toevoegsel’ van de
Ons gedrag
schrift heb ik met genoegen gelezen,
Heidelberger: ‘Het dreigt de verwerkelijmaar is niet geschikt om te bespreken
king van de vergeving te verzwakken en De aard van dit artikel laat niet toe
in ons blad. Echt voer voor theologische
is helemaal onbruikbaar, wanneer wij
dat ik alle aspecten bespreek. Maar ik
fijnproevers!
vertalen “vergeven hebben”.’3
ben al dankbaar wanneer u begrijpt
3. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel,
Ja, daar zitten we dan met onze Heidel- dat wij alleen kunnen vragen om Gods
Gebod en Gebed, Franeker z.j., p. 77.
berger! Maar ik kan tot zijn verdediging vergeving, wanneer wij zelf met ons
vergeven ernst maken. De HERE hoort
aanvoeren dat antwoord 126 toch niet
wie Hem vrezen. Dat vrezen moet ook
zo slap is als het bij het eerste lezen
blijken in ons gedrag.
lijkt. Het gaat om ons ‘vaste voorneDe Here Jezus verbindt het in de vijfde
men’. Het woord ‘voornemen’ is in ons
bede aan elkaar: Gods vergeven en ons
spraakgebruik minder sterk dan het
vergeven. Niet om tegenover de HERE
vroeger was. Wij hebben het voornemen om dit of dat te doen. Zeker als we te roemen in onszelf, maar om Hem
te confronteren met zijn werk in ons.
een nieuw jaar ingaan. Maar of we het
Vader, wij tonen (door uw Geest) uw
echt doen, is nog maar de vraag.
kinderen te zijn, behandel ons dan ook
Kijk, zo’n voornemen bedoelt onze
als uw kinderen!
Catechismus helemaal niet. Het is een
Ik besluit met de prachtige uitleg van
voornemen dat zeer vast staat en ernhemelse Vader bent en dat je weet
te vergeven zoals Hij jou vergeeft
(Ef. 4:32).
Nu ik oud word, denk ik dat van harte
vergeven misschien wel de moeilijkste
opdracht in de navolging van Christus
is. Wat kun je verontwaardigd zijn over
wat je is aangedaan. En het akelige is
dat je soms nog gelijk hebt ook.
Maar boven al dat akelige en die soms
terechte verontwaardiging staat het
woord van de Here Jezus: ‘Zo zal ook
Mijn hemelse Vader met u doen, als
niet ieder van u van harte de misdaden
van zijn broeder vergeeft’ (Mat. 18:35).
We kunnen er niet omheen: juist hier
moet blijken dat je weet wat het is: van
Gods vergeving te leven!
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Column
Huib van Leeuwen

Het G-woord

Maarten ’t Hart* was ooit nog weer
eens in de kerk van Warmond. Niet
zozeer als gelovige; dat is voor
hem een gepasseerd station. Toch
heeft hij een vorm van heimwee.
En hij is zelfs bereid om het orgel
te bespelen, ter begeleiding van
een kerkdienst met drie gelovigen (de koster, de ouderling en de
dominee). De preek viel hem alles
mee. Geen stevig verhaal over hel of
zonde, maar vooral veel medemenselijkheid en vriendelijkheid. De kerk
bleek een gemeenschap te zijn waar
mensen wat aan hebben. En bovendien: ongevaarlijk, zonder moeilijk
te doen over het bestaan van God.
Heel anders dan die ‘Taliban-kerken’
die hij zich herinnert uit zijn jeugd,
en die nog steeds bestaan. Om duidelijk te maken welke kerken hij
dan bedoelt, noemt hij de Christelijke Gereformeerde Kerken en
de Gereformeerde Gemeenten.
Ongetwijfeld vallen ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en
diverse bijzondere wijkgemeenten
binnen de PKN onder zijn oordeel.
Tussen neus en lippen door associeert hij ‘gereformeerd’ met
‘Taliban’. Daar word je als gereformeerd mens niet blij van. Het
begrip ‘gereformeerd’ ligt toch al
niet zo lekker in de markt. Geregeld hoor je voorstellen om die

term uit het verleden maar achter
ons te laten. Het zou het negatieve
beeld alleen maar in stand houden
en versterken. In het ND van zaterdag 18 juni stond het ook al, bij
een artikel over het open blijven
van kleine scholen. Vroeger stond
er ‘Gereformeerde basisschool’
op de gevel. Nu is dat vervangen
door de aanduiding ‘Bijbelgetrouw
onderwijs’.
Daarna werd het zondag. Ik hoorde
een preek in een gereformeerde
kerk, door een gereformeerde dominee. Het ging over opvoeding in
bijbels perspectief. De dominee introduceerde, in het verlengde van
de klassieke drie R’s (je weet wel:
rust, reinheid, regelmaat), ook drie
V’s: verdragen, verlangen en vieren. Hij werkte die uit als drie basiselementen van een christelijke
opvoeding. Ik moest denken aan
de drieslag van de catechismus:
ellende, verlossing en dankbaarheid. En aan de aspecten van een
christelijke worldview: schepping,
zondeval en verlossing.

en onrecht verdragen, omdat je
daarvoor kracht ontvangt. Je kunt
leven met verlangen dat niet vervuld wordt, omdat er hoop is. En
daarom kun je ook het leven vieren
en ervan genieten, omdat je weet
van Gods goedheid.
Er is niks mis met het woord ‘gereformeerd’. Je moet je alleen wel
willen verdiepen in de betekenis
ervan. En als je dat doet, besef je
dat het vooral gaat om dat andere
G-woord: GENADE.
Noot:
* Wat nu volgt, is mijn weergave van een
interview met Maarten ’t Hart in de
zaterdagochtenduitzending op NPO
Radio1 van zaterdag 18 juni 2016.

Ik vind die drie V’s vooral ook bemoedigend. Ze geven mooi de kern
weer van het gereformeerd geloof
(het christelijk geloof, dat mede
dankzij de Reformatie nieuwe
glans kreeg). Je kunt moeiten
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Over vechten en overwinnen

En dat is precies waar dit boek voor
bedoeld is: om elkaar te bemoedigen in de strijd van het geloof.
Met die strijd hebben we als gelovigen immers allemaal te maken,
of we dat nu (willen) beseffen of
niet. We zijn geen toeschouwers,
maar deelnemers. De Bijbel is er
op veel plaatsen duidelijk over. De
Here Jezus zegt ook dat wie Hem
wil volgen, zijn kruis op zich moet
nemen en zichzelf verloochenen.

Sterkte gewenst!

Praktisch
Ds. Cees van den Berg schreef
hierover ‘een praktisch bezinningsboek’ en hij laat duidelijk
zien dat we die strijd niet alleen
aan hoeven te gaan. Het is mooi
om daarover met elkaar uit de
Bijbel te lezen en door te praten.
Omdat we samen als medestrijders in het gevecht staan. En
we zijn geroepen om elkaar steun te
bieden.
Het boek is dan ook allereerst bedoeld
voor gespreksgroepen. Doordat het is
ingedeeld in zes thema’s en elk thema
uit zeven meditaties bestaat, is het
goed bruikbaar voor een zes weken
durend gemeenteproject. Voor elke dag
is er een kort bijbelgedeelte gekozen,
waarop een meditatie volgt en een
vraag om over na te denken.
Thema voor week 1 is: ‘De aard van het
gevecht’; voor week 2: ‘De duivel en de
wereld’; voor week 3: ‘Het gevecht met
jezelf’; voor week 4: ‘God beschermt en
redt ons’; voor week 5: ‘Samen vechten’;
en voor week 6: ‘De overwinning’.
Zo wordt de geloofsstrijd van diverse
kanten belicht. Elke week begint met
een korte inleiding op het weekthema,
en onder aan die pagina vind je een
overzichtje van wat er per dag aan de

Maar er worden ook bijbelgedeelten
aangehaald – ik doe een greep – als
Handelingen 5 over Ananias en Saffira, Daniël 10 over een engel die werd
tegengewerkt, Genesis 39 over Jozef
en de vrouw van Potifar, Romeinen 7
over Paulus’ wil om het goede
te doen en Rechters 8 over de
verwijten van de Efraïmieten
aan Gideon. Deze mensen met
hun beweegredenen en daden
komen zo dichtbij: herkenbaar en
voorstelbaar.

orde komt. Na elke week volgt een aantal gesprekspunten.

Strijd en overwinning
We mogen weten dat we meer dan
overwinnaars zijn, super-overwinnaars,
zoals Paulus schrijft aan het slot van
Romeinen 8. Door Christus, die als een
lam de weg naar de slachtbank ging. Zo
bemoedigt de Geest ons.
Dit bijbelgedeelte wordt behandeld in
de laatste week en het is bijna voorspelbaar dat dit een van de thema’s is.
Het zou zelfs vreemd overkomen als dit
zou ontbreken. Net zoals de moederbelofte uit Genesis 3, de eerste verzen van
Hebreeën 12 over onze wedloop en de
menigte geloofsgetuigen die ons omringen, en Efeziërs 6 over de geestelijke
wapenrusting – dit hoofdstuk komt
zelfs meerdere malen aan de orde.

We staan niet alleen in het gevecht, we hebben medestrijders.
‘Blijf zo bidden voor je medestrijders. Zij doen het voor jou. Samen
is het een schitterend geheel, alles
betrokken op de Heer en zijn reddingswerk. Want daar gaat het
om’ (p. 95)!
Het is een gegeven, het leven met
God vraagt strijd. ‘Het grijpt je aan
in je diepste gedachten en sterkste
verlangens. Het brengt je in aanraking met sterke vijanden tot en
met tegenstanders uit een onzichtbare wereld. En… het geeft uitzicht
op leven dat sterker is dan de dood en
dat boven alle verwachtingen uitgaat’,
aldus het Woord vooraf.
Ook de schrijver zegt het: ‘Sterkte in de
strijd.’
En: ‘Zoek je kracht in de Heer.’
Aanbevolen, en niet alleen voor wie op
zoek is naar een onderwerp voor een
volgend gemeenteproject!
N.a.v.: Ds. Cees van den Berg, Naar de
overwinning. Over de strijd van het
geloof. Praktisch bezinningsboek,
Vuurbaak, Barneveld, 2015,
ISBN 978 90 5560 510 1, 118 pag.,
prijs € 13,75
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Onlangs hoorde ik dat jongelui die belijdenis van hun geloof gedaan hadden, werden gefeliciteerd met de woorden:
‘Sterkte in de strijd!’ Die strijd was in de preek aan de orde
gekomen en dit was natuurlijk bedoeld als bemoediging.
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Gelezen
Arnold Huijgen

Open voor God
In deze bundel zijn zeven reflecties bijeengebracht op het
magnum opus van de Canadese filosoof Charles Taylor, A Secular Age (vertaald als Een seculiere tijd). De auteurs komen
voornamelijk uit vrijgemaakt-gereformeerde kring.

dwingen. Maar hebben we werkelijk
Taylors theorie ervoor nodig om dit
te leren? Het lijkt alsof de uitleg van
Taylor en de toepassing ervan voor vandaag niet helemaal met elkaar sporen.

titel van de bundel). Maar dat vraagt
wel een draai naar openheid, terwijl
geslotenheid ook een optie is.

De bijdrage van Wim van der Schee kan
samengevat worden als een ‘amen’ op
Taylors analyse van de seculiere tijd.
Van der Schee beaamt dat geheimenis en mysterie in de gereformeerde
traditie onder rationele druk staan en
dat het autoritaire karakter van het
gereformeerde geloof tegenwoordig
mensen tegen de borst stuit. Dit loopt
uit op een pleidooi voor sacramentaliteit.

De redactie van het boek weerspiegelt
de samenwerking van de Theologische
Universiteit Kampen, waar Hans Burger
werkte als postdoctoraal onderzoeker
(inmiddels: universitair docent) en
het Wetenschappelijk Instituut van de
ChristenUnie, waarvan Geert-Jan Spijker adjunct-directeur is.

Vier van de zeven bijdragen stellen
scherp op kerk en theologie, drie op de
samenleving, al is de grens daartussen
natuurlijk niet keihard.

Reden
De reden waarom een complete
bundel aan Charles Taylors boek
wordt besteed, is dat Taylor in dit
lijvige werk schetst wat de seculiere maatschappij zoals wij die
kennen, kenmerkt. In tegenstelling
tot eerdere eeuwen bijvoorbeeld is
geloof niet langer de default option,
maar is het een van de vele opties
geworden die mensen ter beschikking staan. Daarnaast beleefde
de middeleeuwse mens zijn zelf
als ‘poreus’, in open verbinding
met de rest van de werkelijkheid,
terwijl de huidige seculiere mens
met een ‘omsloten zelf’ genoeg
kan hebben aan de moderne morele orde waarin het immanente
zonder transcendentiebesef kan.
Ook beschrijft Taylor nauwkeurig
welke historische bewegingen volgens
hem geleid hebben tot de seculiere
tijd. Een van de belangrijkste aanzetten daarvoor vormde de tendens tot
hervorming (‘reform’), die vooral in de
Reformatie tot uitdrukking kwam: deze
onttoverde de wereld en wilde die rationeel beheersen. De bedoeling was om
mensen en maatschappij meer christelijk te maken, maar het onbedoelde
bijproduct was secularisatie. Taylor, zelf
rooms-katholiek, ziet overigens een gesloten wereldbeeld niet als lot. Integendeel, hij ziet mogelijkheden voor een
leven dat open is voor God (vandaar de

Hans Schaeffer denkt verder in het
spoor dat Taylor heeft geschetst,
door te belichten hoe ‘traditie’
en ‘gemeenschap’ er in de theologie van afkomen. Na een heldere
analyse van het denken van Colin
Gunton en dat van Oswald Bayer
concludeert Schaeffer dat dit denken nog te abstract blijft, omdat
het niet over concrete groepen mensen gaat maar om de kerk als idee,
als concept. Schaeffer pleit voor
praktische theologie om de kloof
tussen concept en praktijk te dichten. Toch roept dit wel de vraag op
of het altijd over concrete groepen
mensen moet gaan om docetisme in
de ecclesiologie te voorkomen.

De bundel
Hans Burger geeft een algemeen
overzicht van zelfverstaan en wereldverstaan, openheid en geslotenheid
volgens Taylor. Dit biedt een heldere
inleiding in het denken van Taylor voor
wie er niet mee vertrouwd is. Burgers
eigen bijdrage bestaat uit een schets
van vier typen christenen, waarvan hij
vervolgens betoogt dat deze typen elkaar nodig hebben. We zouden daarbij
van Taylor leren om bescheiden te zijn
en om niet te proberen het koninkrijk
van God met machtsmiddelen af te

Aangekomen bij de bijdrage van Simon
van der Lugt valt op dat de these van
Taylor wel erg vaak wordt benoemd
en geparafraseerd in deze toch niet zo
dikke bundel. Van der Lugt pleit voor
een godsdienstwetenschappelijk perspectief om theologische perspectieven
aan te vullen, omdat veranderingen
in cultuur en maatschappij een grote
invloed hebben op christelijke geloofsgemeenschappen. Dat zal waar zijn,
maar de oplossing van Van der Lugt
klinkt wel erg simpel: ‘De oriëntatie op
de levende Heer en zijn terugkeer geeft
de ruimte het traditionele verder te
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Conclusie
Het is jammer dat voor deze bundel
niet breder is gekeken naar historici en
experts op het gebied van secularisatie,
die zich kritischer verhouden tot het
denken van Charles Taylor. Voor sommige auteurs is Taylor wel erg his master’s voice. Dat laat onverlet dat dit boek
in beknopte vorm een heldere inleiding
biedt in het denken van Charles Taylor.
De samenwerking over de grenzen van
disciplines heen is ook zonder meer
waardevol.
N.a.v.: Hans Burger en Geert Jan Spijker
(red.), Open voor God. Charles Taylor
en christen-zijn in een seculiere tijd
(TU-Bezinningsreeks, nr. 14),
Vuurbaak, Barneveld, 2014,
ISBN 978 90 5560 490 6, 152 pag.,
prijs € 19,90
Dr. A. Huijgen is universitair hoofddocent systematische theologie aan de TU Apeldoorn.

Samen de Bijbel lezen
Voor het samen met de kinderen uit de Bijbel lezen kies je
als ouders (of grootouders) meestal voor een kinderbijbel, is
mijn ervaring. Nu is er sinds eind 2015 een heel bijzondere
bijbeluitgave aan het al bestaande aantal bijbels, bijbelvertalingen en kinderbijbels toegevoegd dat ons land al kent: de
Samenleesbijbel.
De Samenleesbijbel bevat de complete
Bijbel, maar dan die in de gewone taal.
Het grote voordeel daarvan is sowieso
dat het een voor kinderen begrijpelijke
en toegankelijke vertaling is.
Deze Bijbel is gemaakt voor kinderen
van 8-12 jaar en hun ouders/grootouders om samen te lezen. Het is de be-

doeling dat daarbij gekozen wordt voor
een van de drie routes, die oplopen in
moeilijkheidsgraad. Hoe met die routes
gewerkt moet/kan worden, is duidelijk
uitgelegd. Route 1 geeft een eerste kennismaking met de Bijbel, en wel in 50
stappen of verhalen. Route 2 heeft 125
stappen en in route 3 zijn dat er 250.

Oude en Nieuwe Testament komen aan
bod binnen de routes, in route 3 zelfs
in twee rondes. Als je deze routes en
stappen volgt, is het onvermijdelijk dat
je hele stukken overslaat, maar dat is
dan de keuze die je maakt; of liever: die
door de samenstellers voor je gemaakt
is. Als je meerdere malen per dag aan
tafel met de kinderen uit de Bijbel leest,
kun je bijvoorbeeld eenmaal daarvan
reserveren voor een route die voor die
kinderen het meest geschikt is. Overigens kan er dan natuurlijk ook voor
gekozen worden om toch heel de Bijbel
te lezen, en dan en passant de extra’s
van deze Bijbel mee te nemen. Als je de
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historische schets, met de zwartepiet
voor de Reformatie en aanverwante
stromingen, onomstreden en evident.
De kritiek op de Reformatie en op de
gereformeerde traditie laten zij zich
kennelijk gemakkelijk aanleunen. Ze
gaan er in ieder geval op geen enkel
moment kritisch op in. Kuiper laat echter zien dat Taylor de Reformatie vooral
als disciplinerend (en niet als transformerend) typeert, omdat hij kijkt door
de bril van Max Weber en vooral van
Origineel en aansprekend is de wijze
Michel Foucault. Taylor ziet echter niet
waarop Geert Jan Spijker Taylors
dat de onttovering die de Reformatie
denken confronteert met dat van
bracht, niet leidde tot
Paul Cliteur, die een
minder mogelijkheden
laïcisme bepleit waarDe onttovering die de
om God te vinden in
door geloof achter
Reformatie bracht
de natuur, maar juist
de voordeur moet
tot meer: de wereld
verdwijnen. Evenals
werd herontdekt als domein voor de
Cliteur stelt Taylor dat de staat geen
dienst aan God. Kuiper verbindt dit aan
bevolkingsgroep moet bevoordelen,
de traditie van het neocalvinisme. Door
maar de democratische rechtsstaat
Taylors blinde vlek voor de transformemoet volgens Taylor niet alle diversiteit
rende kracht van de Reformatie kan
wegmasseren. Er moet daarentegen
hij in de praktijk niet waarmaken wat
erkend worden dat er verschillende
hij in theorie zegt, namelijk dat geloof
rationaliteiten operationeel zijn en dat
inbreekt in de gesloten ruimte van de
religieus gemotiveerd redeneren niet
geseculariseerde politiek.
minder rationeel is dan puur seculier
redeneren.
De laatste bijdrage van Rob Nijhoff
schetst hoe christelijke organisaties in
Opvallend genoeg is Roel Kuiper de
wat Taylor noemt ‘een tijd van authenenige die Taylors historische analyse
ticiteit’, het accent op mobilisering niet
van een vraagteken voorziet. Voor
moeten loslaten, maar dat juist moeten
de meeste auteurs, en voor alle theovernieuwen.
logen in het gezelschap, lijkt Taylors
ontwikkelen of te transformeren naar
nieuwe hedendaagse vormen, die passen bij de Heer en zijn komst. Het behoedt de gemeenschap ook voor klak
keloos aanpassen aan de actualiteit’
(p. 83). Wat wordt hier eigenlijk gezegd?
Er zullen allerlei kerkelijke discussies
achter liggen, maar het blijft wat onhelder welke weg nu concreet wordt
gewezen.
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Samenleesbijbel voor het slapengaan
wilt gebruiken, zul je eerder kiezen voor
de route die bij dat kind past.
Route 1: Abraham, Jozef, Mozes en de
Israëlieten in Egypte, Jona, en Jezus in
het evangelie van Marcus; en tussendoor de Psalmen 150 en 131.
Route 2: schepping en zondeval, Jakob,
het volk in de woestijn, Ruth, Samuel
en Saul, enkele psalmen en drie
passages uit Jesaja; Jezus volgens
Lucas, en de leerlingen van Jezus
(Handelingen).
Route 3, eerste ronde: Noach, David, Elia en Esther, passages uit
Jesaja, Jeremia en Daniël, Jezus
volgens Matteüs, Handelingen
over Paulus en brieven van Paulus;
tweede ronde: Jozua, Rechters, Salomo, Ezra en Nehemia, passages
uit Job, Spreuken, Prediker, Klaagliederen en Ezechiël, Jezus volgens
Johannes, de brieven aan de Romeinen en Filemon, en gedeelten
uit Openbaring, en tussendoor ook
weer enkele psalmen.
De stappen binnen de routes zijn
opgezet rond een kort afgebakend
stuk bijbeltekst en hebben een
aantal extra’s: korte stukjes informatie, zoals een weetje om het verhaal
beter te begrijpen, enkele gespreksvragen en vaak een opdracht. Die vragen
zijn vaak makkelijk te beantwoorden,
maar soms moet erover nagedacht en
doorgesproken worden. De opdrachten
zijn heel divers, de ene keer een puzzeltje, dan weer een spelletje, of een
knutselopdracht of een proefje. Voor
ieder kind wat wils dus.
Behalve de routes zijn er themapagina’s
met allerlei extra informatie over wat
de Bijbel is, over leven en cultuur in
bijbelse tijden, en over thuis met Bijbel
en geloof bezig te zijn. Bijvoorbeeld: de

tien geboden, rein en onrein, engelen,
zegenen, tenten en woningen, muziek,
dieren, wonderen, Paulus en de eerste
christenen, bidden en christelijke feesten.
De laatste bladzijden zijn gewijd aan
een woordenlijst van bijbelse begrippen en 40 liedteksten. Die liedjes staan
ook nog eens op een bijgevoegde cd.
De lay-out is erg aantrekkelijk, met

heel veel kleurige en vrolijke maar toch
eerbiedige en bij de Bijbel passende
tekeningen.
Ondanks alle informatie en hoe volledig deze Samenleesbijbel ook is, toch
blijft er ook nog wel wat onvermeld. Zo
verbaasde het mij dat er wel aandacht
wordt gegeven aan de bouw van de ark,
maar niet aan de tabernakel, de offers
en de priesters, of aan de tempel. Over
die tempel lees je wel heel kort in de
vragen bij Psalm 84.
Soms merk je dat de aantekeningen
voor een breed publiek bedoeld zijn,
niet alleen voor mensen/kinderen die

gewend zijn aan het gebruik van de Bijbel en naar de kerk gaan, maar ook voor
hen voor wie dit allemaal nog niet zo
vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld: bij de
themapagina over dopen wordt zonder
verdere uitleg opgemerkt dat je in sommige kerken als volwassene gedoopt
wordt en in andere kerken als kind
(p. 1521). Dat is op zich eerlijk en wellicht
voor kinderen ook voldoende, maar
verdere achtergrond en motivatie
worden zo in het midden gelaten.
Ook is, gezien de foto op p. 600, de
vrouwelijke voorganger normaal.
En als (op p. 2106) wordt gezegd dat
de Bijbel een boek vol verhalen over
God, mensen en de wereld is, dan
klinkt dat wel wat magertjes, ook
al volgt daar dan nog wel op: ‘Voor
veel mensen is de Bijbel ook een
boek waardoor je God beter leert
kennen. Dat maakt de Bijbel heel
bijzonder.’
De opdrachtjes en proefjes zijn
bedoeld om de bijbeltekst te ondersteunen en dichter bij het kind te
brengen. Maar soms zijn ze zo leuk
dat ze wel eens een tegengesteld
effect zouden kunnen hebben en
dus afleiden.
Maar al met al ben ik behoorlijk
enthousiast over dit mooie project
en ik hoop dat veel gezinnen er gebruik
van zullen maken!
N.a.v.: Samenleesbijbel, Royal Jongbloed,
Heerenveen, 2015,
ISBN 978-90-8912-042-7, 2199 pag.,
prijs € 59,95

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op Nader Bekeken.
Het kost u slechts € 17,50 en hij/zij ontvangt het blad dan een jaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl/klantenservice.
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Kijk naar de vogels

Grassprieten groeien naar het licht,
huismussen eten uit zijn hand,
zonder reserve vliegen zij

Gedicht
Gert Slings

van zonnebloem tot sneeuwkristal,
door lentebries en vallend blad.
En jij? Denk je nou echt dat hij
die gras bekleedt en vogels voedt
zich niet bekommert om een mens?
Lelies in het veld ploeteren
of plannen niet, maar schitteren
des te meer. Zij leven bij de dag:
geen zorgen om wat de toekomst brengt;
het is voldoende wat hij schenkt.
En jij? Denk je nou echt dat jij
door je getob een dag ook maar
met één minuut verlengen kan?
Fiet van Beek
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Dit gedicht is kennelijk geadresseerd
aan ieder die wel eens ligt te tobben.
En wie doet dat niet?
Het is heel direct een oproep:
stel je vertrouwen op Hem
die het gras bekleedt en vogels voedt.
Een heldere, blije boodschap.
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Persrevue
Perry Storm

Theoloog van het jaar, pfff
Sinds 2011 vindt jaarlijks in juni rond de
langste dag de zogenaamde ‘nacht van
de theologie’ plaats. Achter de organisatie ervan staat een samenwerkingsverband van theologische instellingen,
christelijke uitgeverijen en media.
Een wonderlijk gebeuren waarbij het
onder andere moet komen tot de verkiezing van ‘de theoloog van het jaar’.
Diegene mag zich ook ‘de theoloog des
vaderlands’ noemen. De bedoeling is
dat de uitverkorene vervolgens een
jaar lang optreedt als ‘ambassadeur
van de (academische) theologie in
Nederland’, zoals de bijbehorende site
vermeldt (www.nachtvandetheologie.
nl). Criterium voor verkiezing moet
zijn dat de desbetreffende persoon op
een aansprekende manier theologie
heeft weten te verbinden met het publieke debat in de samenleving. In 2015
werd als zodanig bisschop G. de Korte
gekozen. Voor 2016 is nu de 35-jarige
Janneke Stegeman gekozen, ze is onder
andere gepromoveerd en wel op het
boek Jeremia. In Volzin van augustus
2016 interviewt Jurgen Tiekstra haar
uitvoerig. Als wervende titel koos hij
een van haar uitspraken: ‘Ik vind de
Bijbel superproblematisch.’ Ik geef
hier het middenstuk door van dit
lange interview.
Je laat je inspireren door de bevrijdingstheologie. Is die theologie niet
vooral beperkt tot de jaren zeventig
en tachtig in Latijns-Amerika, de tijd
van de dictaturen daar?
‘Ik denk inderdaad dat de grote bloei
van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie voorbij is. Maar in nieuwe
vormen is die nog steeds aanwezig. Als
onderdeel van Show Your Struggle hebben wij het afgelopen jaar mensen uit
de Amerikaanse burgerrechtenbeweging
naar Nederland gehaald. Een van hen
was Nyle Fort. Hij is predikant en activist, hij loopt voorop in demonstraties,
maar staat ook op de preekstoel. In de
Verenigde Staten is dat een veel vaker
voorkomende combinatie dan bij ons. Ik
zou mijzelf niet meteen activist noemen,
maar ik vind de combinatie van theolo-

gie en maatschappelijke betrokkenheid,
en dus in opstand komen tegen onrecht,
heel logisch.’
‘Ik ben ook veel bezig met de LatijnsAmerikaanse theologe Marcella
Althaus-Reid. Zij is eveneens een bevrijdingstheologe, maar bekritiseert de bevrijdingstheologie omdat die geen aandacht heeft gehad voor lichamen. Om
die reden is het normatieve lichaam nog
steeds dat van de witte heteroseksuele
man.

van het debat over homoseksualiteit
betekent dat de dominante groep in de
kerk – degenen die moeite hebben met
homoseksualiteit – wint. Terwijl de mensen die hieronder lijden niet de ruimte
krijgen die zij nodig hebben.’

Volgens mij zou bevrijdingstheologie
vandaag de dag moeten gaan over lichamelijkheid en seksualiteit, maar ook
over racisme, en over haat jegens en
angst voor moslims.’

Wat is de relevantie van theologie met
betrekking tot de maatschappelijke
kwesties die jij noemt? Je zou je daar
ook als seksuoloog of als maatschappelijk werker mee bezig kunnen houden.
‘Wat is überhaupt theologie? Nou, zij
gaat in ieder geval over zingeving, in
verbinding met de christelijke tradities.
Die christelijke tradities hebben verschillende sporen getrokken als het gaat om
bijvoorbeeld het lichaam. Negatieve
sporen soms, maar je hebt ook een positief spoor, namelijk: ‘het woord is vlees
geworden’. Dat is superlichamelijk. In
middeleeuwse afbeeldingen wordt Jezus
zelfs afgebeeld als iemand met borsten,
als iemand die zoogt. Dus wat een theoloog zou kunnen doen, is zeggen: luister,

Dat in de theologie de witte heteroseksuele man als stilzwijgend uitgangspunt wordt genomen, is een
probleem?
‘Ja, want daarmee sluit je mensen uit.
Arjan Plaisier (de net vertrokken scriba
van de Protestantse Kerk in Nederland,
JT) zei bijvoorbeeld: we moeten het over
homoseksualiteit maar niet meer hebben, want dat leidt alleen maar tot een
breuk. Ik denk dat die uitspraak wordt
ingegeven door angst om het over lichamen te hebben. Het niet aangaan

Het lijkt vooral een heel persoonlijke
keuze te zijn van jou om ‘bevrijding’
centraal te zetten. Klopt dat?
‘Ik denk dat theologie altijd moet gaan
over de drijfveren van echte mensen, en
ik ben zelf het echte mens dat ik het
beste ken. Dus wat mij betreft is
die keuze heel persoonlijk, maar
dan wel met de aantekening dat
het persoonlijke ook altijd maatschappelijk, ook altijd politiek is.
Het is niet persoonlijk in de zin
dat dit mijn allerindividueelste
religieuze beleving is, want als ik
word aangeraakt door bevrijding
– bijvoorbeeld omdat ik vind dat
de idealisering van het lichaam
beperkend is – dan is dat voor anderen waarschijnlijk ook relevant.
En als ik zeg: ik vind het gek dat
moslima’s van onze maatschappij geen hoofddoek mogen dragen,
want wij vinden dat vrouwen zich
altijd seksueel aantrekkelijk moeten
presenteren, dan zullen andere mensen
zeggen: “O, dat herken ik.”’
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we hebben nu de neiging om helder te
onderscheiden tussen wat mannen en
wat vrouwen zijn. Verwarring op dat
gebied vinden we vaak lastig. Maar in
de joodse traditie bijvoorbeeld heb je
ten minste vier of vijf gendervarianten,
op basis van de lichamelijke variëteiten
die je aantreft bij mensen. Wij denken
dat we heel vooruitstrevend en ruimdenkend zijn op seksueel gebied, maar
eigenlijk zijn we pokkenormatief. Als
theoloog kun je dan wijzen: jongens,
kijk, Jezus met borsten. Wat vinden jullie
daarvan?’
Als jij iets wilt zeggen over ‘bevrijding’, kun je je dan makkelijk verlaten
op de Bijbel, of is dat toch een problematisch boek?
‘Ja, tuurlijk: de Bijbel is superproblematisch. Wat mij betreft, is de Bijbel geen
bron die we boven onszelf moeten plaatsen. De Bijbel is onwijs gewelddadig
soms. Het is niet zo dat de teksten erin
precies vertellen wat bevrijding is. Ze
laten wel zien dat bevrijding nodig is. Ik
geloof dat je met die teksten in gesprek
moet gaan. Het is volgens mij de uitdaging om niet jouw eigen ervaring boven
die teksten te stellen, maar ook niet die
teksten boven jouw eigen ervaring.’
Met welk bijbelgedeelte kun jij dan
een goed gesprek hebben?
‘Ik ben gepromoveerd op het boek
Jeremia. Achter en in die tekst zit heel
veel conflict. Dat vind ik spannend. Het
conflict als een drijvende kracht achter
de traditie vind ik erg relevant voor onze
tijd. Verder zijn er psalmen die mij emotioneren of mij een vertrouwd gevoel
geven. Maar afgelopen zondag bijvoor-

beeld heb ik gepreekt over de zogeheten
zondeval. Een deel van die preek ging
over de slang als een interessant figuur.
De situatie in het paradijs is een soort
all-inclusive vakantie: je hoeft geen
beslissingen te nemen, je staat buiten
de werkelijkheid. Pas als die slang in het
spel komt, ontstaat er twijfel en begint
het leven echt. Die slang is in de traditie
vaak gezien als slechterik, maar hij is eigenlijk iemand die voorbij de bestaande

situatie kan kijken. Iedereen dobbert op
zijn rug in het zwembad en er is één iemand die zegt: “Hé jongens, er is buiten
nog meer te doen, er is een hele wereld
daar. Hebben jullie geen zin om daar
eens te gaan kijken?” En dan begint het
echte leven. Het is een verhaal over volwassen worden.’
Veel christenen hangen de gedachte
aan dat het geloof een duidelijk antwoord geeft: dat Jezus Christus alle
problemen op aarde uiteindelijk recht
zal zetten. Heb jij affiniteit met die
gedachte?
‘Ik ben het al niet eens met de analyse
van het probleem, dus ben ik het ook
niet eens met de oplossing. Het gaat hier
om een bepaalde stroming binnen het
westerse christendom die vastzit aan het
schema “zonde en genade”. Wat is het

menselijk probleem? Dat we zondig zijn.
Wat is de oplossing? Gods genade, uitgedrukt in Jezus. Je kunt de problemen
wel vatten in termen van zonden, maar
het moet ook gaan over systemen en
over macht, en niet alleen over “ik” als
individuele mens die tekortschiet. Met
dat schema van “zonde, schuld, genade”
valt de focus snel op jou als individu, en
kun je minder zeggen over structurele
problemen als racisme of slavernij of onderdrukking van vrouwen of de schade
die kapitalisme toebrengt. Bovendien
krijg je mensen die zich schamen en
schuldig voelen. Ik heb liever dat mensen
aangesproken worden op wat ze goed
afgaat, op wat ze kunnen, op wat mooi
en goed is.’
Ik zal de lezer niet beledigen door hier
nog weer eens mijn commentaar aan
toe te voegen. Dat dringt zich vanzelf
wel op bij ieder wie de Schrift lief is.
Maar een vraag dringt zich ook op, die
ik wel wil stellen. Onder het samenwerkingsverband, dat achter de jaarlijkse
organisatie zit van onder andere deze
verkiezing van ‘de theoloog van het
jaar’, bevinden zich instellingen voor
wie waardevolle theologie alles te
maken heeft met diepe eerbied voor
God. En ook voor de Bijbel als zijn betrouwbare openbaringswoord waarin
ons het kostbare evangelie van zonde
en genade wordt onthuld. Ik denk aan
onze eigen Theologische Universiteit in
Kampen. Hoelang willen zij hun naam
eigenlijk nog verbonden hebben aan
verkiezingen met dit soort uitkomsten?

Eenmalige kerkgang en toch
ambtsdrager?
In OnderWeg van 6 augustus 2016
(rubriek: Praktijklokaal) is het onderstaande bericht te vinden dat de afgelopen zomer ook de nieuwskolommen
haalde van ND en RD. De kop luidt: ‘Talstelling en bezoek middagdienst’.

Er zijn inmiddels heel wat gemeenten
die geen middag- of avonddienst meer
kennen, zowel in de GKv als in de NGK.
De nieuwe kerkorde binnen de GKv
geeft aan dat de kerkenraad ‘als regel’
de gemeente twee keer per zondag

bijeenroept (artikel B36.1). Het Akkoord
voor Kerkelijk Samenleven (NGK) kent
eenzelfde artikel. Maar wat nu als gemeenteleden ‘als regel’ maar één keer
per zondag naar de kerk gaan in een
gemeente die de kerkordelijke regel van
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twee diensten per zondag volgt? Kunnen
ze dan op tal komen voor ambtsdrager?
Of voegen we dan een zelfbedacht criterium toe aan de criteria die de apostel
Paulus noemt in 1 Timoteüs 3 en Titus 1?
In een aantal gemeenten zal dat geen
item zijn, maar de kerkenraad van
de GKv Zuidlaren heeft zich uitvoerig

schap met elkaar te zoeken en de band
met God te vieren.’
Het is helaas, zo weet ik, bepaald niet
de eerste GKv waar dit het beleid is
geworden. Maar het is wel de eerste
keer dat het zo prominent de krant
haalt. Anders dan het ND beperkte het
RD zich niet tot het signaleren ervan. Er

het zover was. In de 17e eeuw werd er op
kerkelijke vergaderingen met regelmaat
geklaagd dat het kerkbezoek op de zondagmiddag zeer mager was. Daarom
werd op vergaderingen van classes of
synoden soms expliciet gesteld dat ten
minste de ambtsdragers en de schoolmeesters met hun gezinnen aanwezig

met die vraag beziggehouden en nam
daarover een besluit. Eén van de aanleidingen voor deze bezinning en het
uiteindelijke besluit was dat gemeenteleden die namen van geschikt geachte
ambtsdragers instuurden, de kerkenraad
ook attendeerden op gemeenteleden die
maar eenmaal per zondag naar de kerk
gaan. De kerkenraad besloot als volgt:
‘Bij de talstelling van ambtsdragers zullen de criteria die in de Bijbel voorkomen in 1 Timoteüs 3 en Titus 1, gebruikt
worden. Iemand die de gewoonte heeft
om op zondag eenmaal naar de kerk te
gaan, kan op tal worden gezet. Tenzij die
eenmalige kerkgang een uiting is van
een gebrek aan toewijding en trouw. Het
gebrek aan toewijding en trouw is in dat
geval zichtbaar in zijn hele functioneren
in de gemeente.’
Ds. Theo Havinga benadrukt dat dit
besluit niet betekent dat de kerkenraad
geen waarde meer hecht aan het bezoek
van de middagdiensten. ‘We worden ook
’s middags geroepen om de gemeen-

verscheen ook een hoofdredactioneel
commentaar (in de krant van 9 aug.).
De treffende titel ervan luidt: ‘Kerkenraad Zuidlaren draagt zelf bij aan terugloop van tweede dienst’. Met grote
instemming geef ik het door:

moesten zijn. Zij hadden het voorbeeld
te geven.
Lang was bij het orthodox-gereformeerde volksdeel het kerkbezoek op zondagmiddag ook geen punt van discussie,
afgezien van pogingen van opgroeiende
jeugd om een keer over te slaan. ‘Kerkziekte’ was een kwaal die ook daar voorkwam.
De laatste decennia is dat aan het veranderen. In bijna alle kerken staat de
middagdienst onder druk. Veel gemakkelijker dan vroeger verzuimen kerkleden,
ook zij die zich ‘betrokken’ voelen. Het
argument is vaak dat je met één preek
genoeg te overdenken hebt. Bijkomend
is dat nogal wat mensen de traditionele
catechismuspreek – voor zover die nog
wordt gehouden – vaak moeilijk, droog
en saai vinden. Het leerstellige karakter
boeit dan niet.
De kerkenraad van de gereformeerde
kerk vrijgemaakt van Zuidlaren heeft
besloten dat een gemeentelid dat maar
een van de twee zondagse kerkdiensten

Eén keer of twee keer op zondag naar
de kerk? Dat is voor veel orthodox-gereformeerden geen vraag. Twee keer is de
gewoonte. Wanneer de zondagse kerkgang zich beperkt tot eenmaal, zijn er
bijzondere omstandigheden: ouderdom,
kinderoppas of ziekte.
Zo behoort het althans te zijn. Zo zijn
velen van jongs af aan opgevoed. Dat is
in lijn met de uitleg van de Heidelbergse
Catechismus van het vierde gebod:
‘… dat ik, inzonderheid op de sabbat, dat
is op de rustdag, tot de gemeente Gods
naarstiglijk kome om Gods Woord te horen’ enzovoort.
Naarstiglijk komen is eeuwenlang uitgelegd als ‘tweemaal opgaan naar Gods
huis.’ Alhoewel het wel even duurde voor

258

bezoekt, in principe ambtsdrager kan
zijn. Als zo iemand tenminste genoegzame (andere) tekenen toont van toewijding en trouw.
Dat besluit is merkwaardig. Allereerst
omdat de kerkenraad zelf tegelijk uitspreekt nog steeds waarde te hechten
aan de middagdienst. Ook dan worden
gemeenteleden volgens de plaatselijke
predikant ‘geroepen om de gemeenschap
met elkaar te zoeken en de band met
God te vieren.’ Concreet betekent dit dat
een ambtsdrager, lid van het college dat
oproept om samen te komen, wel medeverantwoordelijk is voor die oproep,
maar zelf niet luistert. Over toewijding
gesproken.
Het besluit strijdt ook met de voorbeeldfunctie van ambtsdragers. Gemeenteleden moeten zich aan hen kunnen

spiegelen. Hoe kan de kerkenraad van
Zuidlaren nog klagen over teruglopend
kerkbezoek op zondagmiddag als ambtsdragers zelf schitteren door afwezigheid?
Wanneer een kerkenraad besluit om
mensen kandidaat te stellen voor ambtsdrager die één dienst wel genoeg vinden,
kan hij niet meer geloofwaardig de
oproep doen om ‘naarstig op te komen’
naar de kerkdiensten.
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Twee maten
In de NRC van 2 augustus vraagt Anna
Krijger in een kort opiniestuk aandacht
voor het duidelijk meten met twee maten binnen linkse kringen in ons land
als het gaat om religie. Dat wordt al
duidelijk in haar titel: ‘Linksmens koestert moslims, maar lacht om christenen’. Ik geef graag door wat ze schrijft
en kortte alleen een expliciet uitgeschreven vloek af.
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kunnen zijn. We spraken over ons werk
en het eten op de barbecue, toen het
onderwerp opeens op christenen kwam.
‘Je kan toch niet zó dom zijn!’, riep de
vrouw van het stel. ‘Ik bedoel, je gelooft
toch ook niet in kabouters? Als je nu nog
christelijk bent, dan ben je echt niet helemaal lekker.’
Het zat haar
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Vervang ‘christenen’ door ‘moslims’ en
bovenstaand gesprek is volstrekt ongeloofwaardig. Welk zichzelf respecterend
linksmens zou het over de lippen krijgen? En was de spreker onder invloed
of anderszins niet voor rede vatbaar:
iemand zou hebben ingegrepen. Dat zég
je toch niet?!
Aan het begin van de islamitische vastentijd plaatsen mijn niet-gelovige kennissen traditiegetrouw een ‘ramadan

linkse intellectuelen dat van ze eisten.
Zoals in het zomeravondgesprek in de
NRC van zaterdag, waar Erik van Muiswinkel vindt dat Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zich moet ‘verantwoorden’ voor
zijn geloof en hem plaagt met Jezus,
omdat ‘Gert-Jan dat wel kan hebben’.
Nu lijkt het me de normaalste zaak
van de wereld dat er met enig respect
over de geloofsbeleving van moslims
wordt gesproken. Ik vraag me alleen af

comfortabeler om kritiek te uiten op een
suffe witte gereformeerde uit de Biblebelt dan op een, misschien wel enge, salafist uit Amsterdam-West. Geen van de
drie redenen komt mij voor als bijzonder
oprecht.
Ik hou van de linksmens. Hij doet zijn
best, wil het boeltje bij elkaar houden
en vooral niemand buitensluiten. De
Nederlandse moslim, die zich toch al
zo vaak moet verdedigen omwille van

waarom christenen niet op datzelfde
respect kunnen rekenen.
Ik zou drie verschillende redenen voor
dat verschil in benadering kunnen bedenken. Misschien wordt er van (meestal
witte) christenen meer rationaliteit en
moderniteit verwacht dan van (meestal
gekleurde) moslims? Vindt de linksmens
dat ‘wij’ het stadium van religiositeit nu
wel gepasseerd moeten zijn, maar denkt
men van moslims dat ‘ze’ nu eenmaal
niet beter weten? Of is het de antipathie
tegen de ‘eigen’ cultuur (weg met ons!)
die maakt dat christenen op weinig
respect hoeven te rekenen en worden
de tradities van ‘de ander’, de exotische
moslim, daarom met meer egards behandeld? Wellicht is het ook een stuk

zijn religie, weet zich gesterkt door de
belangstelling die de witte linksmens
voor hem aan de dag legt. Maar de minachting waarmee die vervolgens over
het geloof van christenen en, indirect,
moslims spreekt, verraadt zijn werkelijke
gedachten. Dommerds zijn het, gekkies.
Wat zijn al die islamitische gelukwensen
van de linksmens eigenlijk waard als je
weet dat hij eigenlijk neerkijkt op gelovigen, maar er voor moslims een andere
standaard op nahoudt? Was ik moslim,
dan zou ik denken: laat die ‘ramadan
karim’ van je maar lekker zitten.

Suikerfeest

karim’ op Facebook en Twitter en voor
het suiker- of slachtfeest ‘eid mubarak’.
Met Pasen worden er daarentegen een
stuk minder enthousiaste gelukwensen
overgebracht. De meeste berichten die
aan Pasen gerelateerd zijn, zijn grappig
of spottend bedoeld en hebben betrekking op een paashaas aan een kruis.
Dit is niet alleen het geval in mijn eigen
omgeving: een partij als GroenLinks verstuurt ook steevast gelukwensen wanneer er een islamitisch feest voor de deur
staat, maar doet dit niet als christenen
iets te vieren hebben. Christenen als
Marianne Thieme en Beatrice de Graaf
hebben zich in de media herhaaldelijk
moeten verantwoorden voor hun geloofsovertuiging, en dan vooral omdat
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